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Van  Cliëntenraad Wsw 
Betreft  Knelpunten Beschut werk 
Datum  4 oktober 2016 
Brief  11 
 

 
Geachte Wethouder Lamers, 
 
Op 23 augustus hadden wij als Cliëntenraad Wsw een kennismaking met u in een informeel 
overleg. In dat overleg spraken wij met u over de signalen die wij binnen krijgen met 
betrekking tot het Beschut werk binnen de gemeente Venlo. Wij hebben onze zorgen 
daarover uitgesproken en met u afgesproken deze signalen aan u door te geven. 
 
Signalen die wij als cliëntenraad binnen krijgen zijn de volgende: 
 

 Meneer werkt 36 uur is geplaatst bij de kruidentuin Tegelen dit was voor 
 hem niet haalbaar. Hij heeft een papierprikker gekregen en werkt nu van 
 thuis uit. Er is geen directe aansturing hij weet niet waar hij moet prikken 
 en/of verkeersborden moet schoonmaken. Gaat dan maar naar huis en 
 loopt af en toe in de wijk. 

 

 Meneer werkt in Blerick Vossener en Zonneveld. Hij geeft aan dat er niet 
 genoeg werk voor hem is en zit vaak thuis. 

 

 Mevrouw geeft aan dat ze met vragen zit maar niemand kan ze goed 
 beantwoorden in de 5sprong. Ze voelt zich niet goed begeleid en heeft hier 
 veel last van. Ze heeft nu meer hulp moeten vragen van de psychiater. 

 

 Geen werk 5sprong, er wordt aangegeven dat er niet veel te doen is, af en 
 toe een spelletje of kaarten maken of lezen. 

 

 Mevrouw is ziek ze heeft dit door gegeven aan de teamcoach echter is ze 
 niet volgens de goede procedure ziek gemeld Zonneveld. (is nu opgepakt 
 via procedure). 

 

 Meneer is volledig opgenomen op een gesloten afdeling. Hij was werkzaam 
 in Belfeld in de wijk,  echter was dit niet zijn eigen wijk. Er werd een 
 verandering aangebracht waar meneer niet mee overweg kon. 
 (Was bekend dat hij daar niet tegen zou kunnen). 
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 Mevrouw zou 36 uur gaan werken in een bibliotheek Hazenkamp 
 boulevard Blerick. Echter was er niet genoeg werk en aansturing. Ze heeft 
 gedeeltelijk thuis gezeten. Er wordt nu bekeken of ze in de oude school De 
 Vossener Blerick iets kan betekenen. 
 

 Meneer was werkzaam in de Egelantier, de begeleiding gaf aan dat er niet 
 met meneer meer te werken viel. Hij vroeg te veel aandacht en ging achter 
 meisjes aan. Er kon geen continue begeleiding gegeven worden. 

 

 Witte kerk. Meneer kon niet de goede begeleiding krijgen. Contract werd 
 niet omgezet in vast contract (ontslag). 
 

 Tegelen,  meneer zit al geruime tijd thuis. Geen werk volgens stichting.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
Mening van de Cliëntenraad Wsw 
 
Uiteraard gaat er ook veel goed op de verschilden genoemde locaties. 
Hieruit blijkt wel dat een goede begeleiding het verschil kan maken en dat niet iedereen de 
zelfde begeleidingsbehoefte heeft. 
 
Vaak zijn de beschutte medewerkers aangewezen op begeleiding die tijdens werktijd 
aanwezig is. Tevens zijn veel van de beschutte medewerkers aangewezen op productiematig 
aangepast werk, waarbij de begeleiding meerdere malen per dag controleert/ondersteunt. 
Graag zouden wij zien dat er een persoon wordt belast met het controleren van de afspraken die 
gemaakt zijn door WAA en gemeente over de geplaatste beschutte medewerkers in de wijk . 
Als voorbeeld: 

 Is er werk voor de beschutte medewerker. 

 Werkt de beschutte medewerker zijn contract uren. 

 Worden de cao afspraken ook in de wijk nageleefd. 

 Arbo technische verhaal.     

 
Graag ontvangen wij binnen 4 weken een schriftelijke reactie op deze brief. 
Hoogachtend, 
 
Cliëntenraad Wsw Venlo, Beesel en Bergen 
 
Namens dezen, 
 
Thomas M.F. Sanders 
Voorzitter 
 
Cliëntenraad Wsw Venlo, Beesel en Bergen 
St. Petrusstraat 2 
5854 BB  Bergen 
Telefoon: 06-51193099  
E-mail: wswclientenraad@live.nl 
Website: http://www.participatieonline.nl/ 
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