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Geachte dames/ heren, 
 
 
In de vergadering van 19 april hebben wij de toekomstige werkwijze van de cliëntenraad Wsw 
besproken. Met de door u goedgekeurde komst van de onafhankelijk voorzitter, willen wij graag zorg 
gaan dragen voor het opzetten van een goede werkstructuur van de cliëntenraad. Dit willen wij doen 
door het opstellen van een werkplan, een huishoudelijk reglement en een begroting. Daarnaast is het 
ook onze bedoeling om meer contact te leggen met onze achterban, bijvoorbeeld door het maken van 
een folder of het ontwikkelen van een website. Gevolg hiervan is dat wij in 2011 extra tijd kwijt zullen 
zijn aan het herstarten van onze cliëntenraad. Zoals wij ook besproken hebben in de bijeenkomt op 11 
januari met de beleidsmedewerkers is deze nieuwe start hard nodig. 
 
Wij willen u daarom verzoeken om in ieder geval voor het jaar 2011 de leden die werken vanuit de 
WAA meer tijd te geven voor het bijwonen van de vergaderingen dan de voorgestelde 10 uur. Volgens 
onze berekeningen zouden wij dit jaar uit moeten kunnen komen met 28 uur. Daarbij hebben wij 
eventuele uren voor deskundigheidsbevordering of het bijwonen van conferenties met betrekking tot 
de toekomstige plannen met de Wsw niet meegerekend en wij zijn bereid dit laatste in onze vrije tijd te 
doen. Wij vinden het belangrijk om goed op de hoogte te blijven zodat wij als raad u van goed 
onderbouwd advies kunnen voorzien. 
 
Gezien de extra inspanning die wij willen geven voor de doorstart van de cliëntenraad gaan wij er 
vanuit dat u ons tegemoet wilt komen en zorg wilt dragen voor een afspraak met het WAA voor een 
verruiming van het aantal vrijgestelde uren ter beschikking van de cliëntenraad. 
Hierbij dienen wij ook onze begroting voor het jaar 2011 in. 
 
Mochten er nog vragen zijn kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 
Met vriendelijke groet, 
 
Cliëntenraad Wsw Venlo, Beesel en Bergen. 
Namens deze, 

 

 

 

 

 

 

Anita M.Th. Hütten 

Voorzitter 
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