
 
 
 
 
 

Raadsinformatiebrief 

 

 

Behandeling in commissie 

Niet van toepassing 

 

Kennisnemen van: 

Stand van zaken project Participeren in Meierijstad (PIM). 

 

Aanleiding 

Op 29 november jl. stond een beeldvormende avond gepland;  

 

PIM (Participeren in Meierijstad), doorontwikkeling IBN en WSD. De gemeente werkt samen met 

IBN en WSD volgens de PIM filosofie. Het eerste resultaat is de vorming van mobiliteitscentrum 

PIM Werkt. Wat is de stand van zaken? Hoe ziet de doorontwikkeling van de andere labels er uit, 

zoals PIM Actief, PIM Vitaal en PIM Welkom?  

 

De agendacommissie heeft naar aanleiding van ons verzoek besloten de beeldvormende avond 

uit te stellen c.q. over de gemeenteraadsverkiezingen heen te tillen. Met een fysieke presentatie 

kunnen wij beter bijdragen aan een goede beeldvorming rond dit bijzondere project. 
 

Met deze raadsinformatiebrief willen wij u graag infomeren over de stand van zaken van PIM. Een 

nadere toelichting en het stellen van vragen kan plaatsvinden bij de beeldvormende avond die wij 

begin 2022 opnieuw zullen plannen. 

 

De gemeente Meierijstad heeft met de samenwerking van IBN en WSD als ‘Participatiebedrijf’ – 

een krachtige en duidelijke constructie die als een paraplu boven de twee gemeenschappelijk 

regelingen wordt ingericht onder één gemeenschappelijke naam PIM (Participeren in Meierijstad). 

Middels PIM wordt een gelijke dienstverlening voor alle inwoners van Meierijstad gerealiseerd en 

worden de middelen zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet in en door één samenwerkende 

organisatie. Het maakt daarbij voor onze inwoners niet uit of zij door IBN of WSD worden 

begeleid; het maakt ook niet uit waar ze woonachtig zijn in de gemeente Meierijstad. De 

bijgevoegde projectbeschrijving van PIM zal worden gebruikt bij de doorontwikkeling van WSD en 

IBN zoals die met de deelnemende gemeenten is overeengekomen. 
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Kernboodschap 

Participeren in Meierijstad  (PIM) is ontstaan vanuit een droom. Een droom om (complexe) 

problemen in het sociaal domein op een andere manier te gaan oplossen. Door anders te denken, 

anders te organiseren en anders te doen (transformatie). Door innovatief te gaan werken gaan we 

de dienstverlening aan onze inwoner sneller, beter en efficiënter maken.  

 

Onze werkwijze wordt anders omdat we ook anders gaan werken; learning by doing (ontwikkelen 

op basis van voortschrijdend inzicht). Met andere woorden, we zetten een stap, kijken wat er 

gebeurt en zetten onze volgende stap. Elke stap wordt eerst zorgvuldig overwogen voordat we 

hem zetten. In de praktijk kijken we dan of onze veronderstellingen van de effecten ook uitkomen 

en op basis van de positieve of negatieve effecten zetten we dan een vervolgstap. Ons 

uiteindelijke doel is dat iedereen kan en gaat meedoen in Meierijstad (Boekel en Bernheze), dat 

we bouwen aan een inclusieve samenleving. 

 

Als gevolg van de coronacrisis zijn veel PIM activiteiten stil gevallen. Wij hebben deze tijd gebruikt 

om te evalueren. Op basis hiervan gaan wij het aantal PIM labels en daarmee onze 

dienstverlening uitbreiden. Het eerste PIM label wat we hebben doorgestart is PIM Werkt. PIM 

Werkt is doorontwikkeld tot een mobiliteitscentrum wat we kunnen inzetten om gevolgen van de 

coronacrisis op te vangen en inwoners te ondersteunen bij hun zoektocht naar (ander) werk of 

een leven lang ontwikkelen. Daarnaast ondersteunen wij ondernemers bij hun zoektocht naar 

werknemers, invulling van social return en andere arbeidsmarktvraagstukken. 

 

In bijgevoegde projectbeschrijving kunt  meer lezen over de doorontwikkeling van PIM. Op de 

nader te plannen beeldvormende avond zullen wij hier nog een toelichting op geven, de eerste 

resultaten presenteren en de unieke samenwerking toelichten van het netwerk wat wij hebben 

verbonden aan onze ambitie om in 2025 iedereen in Meierijstad die wil en kan werken een baan 

te bieden. 

 

Communicatie 

Om PIM goed onder de aandacht te brengen is een website ontwikkeld als mede een intensieve 

communicatie op sociale media. Dit zal worden gevolgd door PIM nieuwsbrieven en video’s. 

 

Participatie 

WSD en IBN nemen deel in de stuurgroep die regie voert over de ontwikkeling van PIM. 

 

Duurzaamheid 

PIM draagt bij aan het versterken van de sociale duurzaamheid van Meierijstad waarbij het 

hebben van werk en voldoende werknemers bijdraagt aan welzijn en welvaart. Langdurig 

werkloos zijn geeft een lagere levensverwachting. Stimuleren van werkgelegenheid draagt bij aan 

het versterken van een inclusieve samenleving waaraan iedereen kan meedoen. 

 

Financiën 

Voor de financiering van PIM zijn al eerder middelen beschikbaar gesteld en wordt gebruik 

gemaakt van de dividenduitkeringen van WSD en IBN die o.a. hiervoor beschikbaar zijn. 
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Planning 

In 2021 zijn we learning by doing (op basis van voortschrijdend inzicht) aan het proefdraaien. Op 

basis van lessons learned (ervaringen) gaan we  onze nieuwe PIM aanpak op 1-1-2022 verder 

implementeren. Het streven is om in 2025 iedereen die wil en kan werken of wil meedoen werk te 

bieden of een zinvolle dagbesteding.  

 

Bijlage(n) 

1. Projectbeschrijving PIM. 

 

Ter inzage documenten 

Niet van toepassing. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad 

De secretaris,                                      De burgemeester, 

 

                                                 

 

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA                   ir. C.H.C. van Rooij 

 

 

 


