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Geachte onderhandelaars, 
 
Zoals bekend komen er enkele belangrijke  ‘nieuwe’ onderwerpen binnen het 
besluitvormingsproces  van de gemeenteraad. Onderwerpen die in een wisselende situatie 
voor veel inwoners van de gemeente van essentieel belang zijn. Op de terreinen (Jeugd)Zorg 
(WMO/AWBZ), wonen, werk en uitkering  krijgt de gemeente steeds meer bevoegdheden. 
De bijbehorende financiële dekking zal meer en meer ontbreken omdat de hervorming van 
deze drie decentralisaties structureel gepaard gaat met grote rijksbezuinigingen. 
 
Het wettelijk kader voor cliëntenparticipatie, zoals verwoord in de WMO, WWB de WSW - en 
nu ook in de Participatiewet - , heeft tot doel om de betrokken cliënt aan de voorkant bij de 
totstandkoming van het beleid te betrekken.  Juist dat tijdig en volledig betrekken van de 
cliënten - via de gemeentelijke cliëntenraden - bevordert een effectieve uitwerking van het 
beleid en draagt wezenlijk bij aan het draagvlak daarvan binnen de gemeenten Venlo Beesel 
en Bergen.  
 
Middels deze brief willen wij u vragen om in het coalitieakkoord nadrukkelijk aandacht te 
besteden aan de gemeentelijke taak om cliëntenraden tijdig van informatie te voorzien bij 
de (her)inrichting van gemeentelijke processen. En daarbij cliëntenraden in het 
beginstadium van processen een proactieve rol toe te delen en ze middels een goede 
ondersteuning te faciliteren zodat zij hun wettelijke taak optimaal kunnen uitvoeren. 
Uitgangspunt hierbij moet zijn:  “Dat het advies van de cliëntenraad/raden van wezenlijke 
invloed moet kunnen zijn op het te nemen besluit.” 
 
In het kader van de Wsw en overgang naar Participatiewet maken wij ons als cliëntenraad 
Wsw ernstig zorgen over de praktische uitvoering van deze wet. Tot nu toe hebben wij 
alleen een visie van de gemeenten vernomen en lijken de uitvoeringsbesluiten (te) lang op 
zich wachten. Voor onze doelgroep is het belangrijk dat er concrete plannen op tafel komen 
die ook praktisch uitvoerbaar zijn. Als cliëntenraad Wsw kunnen wij hierin een belangrijke 
rol spelen als adviseur. 
 



Het is u misschien ter ore gekomen dat wij als Cliëntenraad Wsw de landelijke Cliënt in 
Beeldpublieksprijs hebben gewonnen. Dit is naar aanleiding van onze actie richting Nationale 
Ombudsman.  
 
Er is veel gaande in onze sector, met de komst van de Participatiewet gaat er alleen nog 
maar meer veranderen. Dit levert veel onrust en onzekerheid op onder meer bij onze 
achterban. In 2012 heeft TNO het rapport ‘Agressie op het werk’ uitgebracht, waaruit blijkt 
dat agressie bovengemiddeld vaak voorkomt in sw-bedrijven. Ook vanuit onze achterban 
horen wij veel signalen dat de werkomstandigheden niet altijd optimaal zijn in de sociale 
werkvoorziening. 
 
Deze signalen hebben wij kenbaar gemaakt en waren voor de Nationale Ombudsman 
aanleiding een onderzoek te starten over wat werknemers in de Wsw, gelet op hun 
kwetsbaarheid, in redelijkheid voor waarborgen kunnen verwachten van de gemeente. Met 
andere woorden wat doet de gemeente precies voor de mensen in de Wsw? Vervullen zij als 
verantwoordelijke gemeente hun taak goed? Wat doen zij om te zorgen voor het welzijn van 
de Wsw’ers? 
 
Het onderzoek zal binnenkort afgerond worden maar wij vragen u nu al rekening te houden 
met voorgenoemde punten. In het proces voor de nadere inrichting van cliëntenparticipatie 
richting Participatiewet zullen op deze vragen heldere antwoorden geformuleerd dienen 
worden. Als gemeentelijk adviesorgaan kunnen wij u hierbij uiteraard adviseren. Daarnaast 
willen wij met alle betrokken cliëntenraden, in overleg met de gemeente, nader vorm en 
inhoud geven aan een op de gemeente toegesneden participatiemodel dat tevens recht doet 
aan de bestaande wettelijke basis. Wij hebben hiertoe al eerste stappen gezet, echter 
concrete afspraken ook met gemeenten ontbreken nog. Wij achten het noodzakelijk om 
tijdig actie te ondernemen en na te denken over een nieuwe verordening 
cliëntenparticipatie. 
 
Hoogachtend, 
 
Cliëntenraad Wsw Venlo, Beesel en Bergen 
 
Namens dezen, 
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Voorzitter 
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