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Betreft: Advies omtrent participatie arbeid gehandicapten in de gemeentelijke organisatie
Kenmerk: ASD-U/OA/20190120

Geacht College,
Enkele maanden geleden heeft de voormalige WMO-raad een aantal adviezen omtrent
participatie van Udense burgers met een beperking gestuurd naar Wethouder Prinssen.
Deze adviezen waren:
1. Stimuleer participatie van mensen met een beperking in gesubsidieerde organisaties,
zoals onder andere de sportverenigingen, door in de subsidievoorwaarden op te
nemen dat deze organisaties concrete stappen ondernemen om mensen met een
beperking mee te laten doen.
2. Stel een periodieke prijs in voor de organisaties, die de beste resultaten laten zien in
het integreren van burgers met een beperking.
3. De gemeentelijke organisatie dient een voorbeeldrol te vervullen wanneer zij
bedrijven en maatschappelijke organisaties stimuleert inwoners met een beperking
mee te laten doen op alle levensterreinen, met name op het gebied van
arbeidsparticipatie. Dit versterkt de geloofwaardigheid van de stimulerende rol die
de gemeente heeft.
Over punt 2 zijn gesprekken met de Wethouder met enkele Udenaren uit het bedrijfsleven
en maatschappelijke organisaties gaande. Dit zal binnenkort leiden tot een concreet plan.

-2–

Punt 3 is besproken met de betreffende beleidsambtenaar, de heer Mans en daarna met de
verantwoordelijke Wethouder, de heer Prinssen en de Gemeentesecretaris mevrouw van
Deurzen.
Geconstateerd is dat er mensen met een beperking diensten verlenen in de gemeentelijke
organisatie. Deze werknemers worden ingehuurd vanuit IBN. ASD-Uden vindt dit op zich een
goede zaak, die alle waardering verdient.
Van de circa 400 medewerkers op de loonlijst van de gemeente Uden zijn er echter slechts 2
die een arbeidsbeperking hebben. Dit aantal is een aanname van de Gemeentesecretaris,
maar zeker is dat het aantal minimaal is.
ASD-Uden gaat uit van de beginselen van de participatieladder. Dat houdt in dat er naar
wordt gestreefd om mensen, naar vermogen, zo optimaal mogelijk mee te laten doen op alle
levensterreinen.
Voor arbeid is het uiteindelijk streven dat ook mensen met een beperking een reguliere baan
krijgen en op de loonlijst van de betreffende organisatie komen, al dan niet met
gebruikmaking van loonkostensubsidie. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van de
mogelijkheden van de betrokkene. Voor sommige inwoners zal het plafond lager liggen en
zal bijvoorbeeld arbeidsmatige dagbesteding het meest passend zijn.
Tijdens de gesprekken hebben we geconstateerd dat de Wethouder en de
Gemeentesecretaris onze ideeën ondersteunen. Afgesproken is dit voor te leggen in de
gemeentelijke organisatie.
Gelet op het bovenstaande heeft ASD-Uden besloten u het volgende advies uit te brengen:
1. ASD-Uden adviseert het College uit te spreken naar de ambtelijke organisatie dat zij
er naar streeft dat de gemeentelijke organisatie minimaal voldoet aan het
ministerieel vastgestelde quotum werknemers met een arbeidsbeperking, namelijk
1,93% in 2018 (het percentage voor 2019 is ons nog niet bekend).
2. ASD-Uden adviseert in aansluiting hierop de ambtelijke organisatie te instrueren dat
daar waar aanpassingen aan de werkomgeving nodig zijn om een arbeidsbeperkte in
dienst te nemen, deze aanpassingen te laten doen voor zover dat redelijkerwijs mag
worden verwacht.
3. ASD-Uden adviseert het College verder uit te spreken dat zij er naar streeft eind 2019
een aantal medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst te hebben dat boven
het quotum uitgaat. Op deze wijze zal de gemeente Uden een voorbeeldrol vervullen.
4. Tenslotte adviseert ASD-Uden het College om voor het zomerreces een plan te
ontwikkelen en voor te leggen aan de ASD-Uden omtrent de wijze van invulling van
bovenstaande adviezen.
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Wij vertrouwen dat u onze adviezen zult beoordelen en behandelen conform de afspraken
als vastgelegd in de Verordening Adviesraad Sociaal Domein en Gebiedsplatforms
In afwachting van uw antwoord.
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