JAARVERSLAG 2012

De doelstelling van de Cliëntenraad Wsw Venlo, Beesel en Bergen
De doelstelling van de cliëntenraad Wsw is om op te komen voor de belangen van alle mensen met
een Wsw-indicatie in de gemeenten Venlo, Beesel en Bergen. Dit willen wij doen door relevante
onderwerpen te onderzoeken en op de hoogte blijven van landelijke en regionale ontwikkelingen, om
van daaruit een onderbouwd gevraagd of ongevraagd advies uit te brengen aan de gemeenten.

Samenstelling Cliëntenraad 2012
Technisch Voorzitter:
Vicevoorzitter :
Secretaris/ notulist:
Raadsleden:

Anita Hütten (geen stemrecht)
Huub Theunissen
Anita Hütten
Karin Hegger, Marij van Leipsig, Piet van Rooij, Thomas Sanders, vanaf
november 2012 Abdelkader Tacheu.

Zittingsduur:
Vier jaar (2011 t/m 2015) Rooster van aftreden:
2012 – Secretaris (taken Anita Hütten zijn verlengd) + lid (Ton Hegger heeft de raad in 2012 verlaten)
2013 – Vicevoorzitter + 2 leden
2014 – Notulist + 2 leden
Het rooster is als bijlage bij het huishoudelijk reglement in te zien/ of op te vragen bij de secretaris van
de cliëntenraad.

Vergaderdata 2012:
1 keer per maand vergadering Cliëntenraad Wsw, behalve de maanden juli, augustus en december.
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10 januari 2012
14 februari 2012
(de vergadering in maart is vervallen)
10 april 2012
8 mei 2012
19 juni 2012
18 september 2012
(de vergadering in oktober is vervallen)
13 november 2012

Hoofdpunten notulen vergaderingen 2012:
14 december 2011 is er vanuit de gemeenten een oproep geplaatst in 'De trompeter/Es journaal' voor
het werven van nieuwe leden voor de cliëntenraad Wsw. Er zijn geen reacties op gekomen. In de
AktuWAA van maart is ook een oproep met artikel geplaatst. Anita Hütten heeft bij Dichterbij
contacten gelegd voor het werven van nieuwe raadsleden. Daar is één reactie op gekomen, maar deze
persoon is niet op komen dagen bij onze vergadering waar hij bij uitgenodigd was. Het blijkt moeilijk
om aan nieuwe raadleden te komen. Eind van 2012 is via Karin Hegger van MEE de heer Abelkader
Tacheu aangeschoven als cliëntenraadslid. Margo Beelen en Ton Hegger nemen in 2012 afscheid van
de cliëntenraad.
We hebben in januari het boekje "Participatie kun je leren" aangeschaft.
In februari komt het wetsvoorstel Werken naar vermogen uit. Wij maken kennis met de heer Wim
Strolenberg, beleidsadviseur Welzijn in Bergen. Hij zal ons in 2012 op de hoogte houden van de
lokale ontwikkelingen rondom de Wet werken naar vermogen.
Huub Theunissen wordt gekozen tot vicevoorzitter.
In april is er een landelijke bijeenkomst van de LCR (landelijke cliëntenraad). De LCR zet zich in dat
er een wet op Cliëntenparticipatie komt (vergelijkbaar met die van een OR).
Maart staat in het teken van deskundigheidsbevordering met betrekking tot de Wet werken naar
vermogen.
Thomas Sanders is namens de cliëntenraad in 2012 met regelmaat aanwezig bij de regionale
bijeenkomsten die als doel hebben een nieuw systeem voor gemeenten te ontwikkelen in verband met
de Wet werken naar vermogen (Wwnv). Ondanks de val van het kabinet en het controversieel
verklaren van de Wwnv gaan de gemeenten toch door met het uitwerken van de weg die zij zijn
ingeslagen.
In juli is er een rapport uitgekomen van TNO
http://www.tno.nl/content.cfm?context=overtno&content=persbericht&laag1=37&item_id=20120718
0030 waaruit blijkt dat "werknemers die werkzaam zijn via de Wet Sociale Werkvoorziening behoren
tot de risicogroepen", om te maken te krijgen met agressie op het werk. De heer Hagen van de
Landelijke Cliëntenraad (LCR) is in september aanwezig op de vergadering en is geïnteresseerd in de
mening van de Wsw-raden verspreid over Nederland om te weten te komen of er als LCR actie nodig
is op dit punt.
Het regeerakkoord is op 29 oktober uitgekomen. Het wetsvoorstel Werken naar Vermogen wordt
vervangen door een nieuwe participatiewet in te voeren op 1 januari 2014.
Mevrouw Tamara Steeghs is aanwezig op de vergadering van de 18 september. Zij had via e-mail aan
ons gevraagd of zij een presentatie mocht houden. Tamara heeft 7 jaar bij WAA gewerkt en maakt
zich zorgen over hoe er daar met medewerkers wordt omgegaan. In haar presentatie geeft zij
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voorbeelden, met name over dat er binnen de WAA vaak gezegd wordt dat iets voor iemand niet
haalbaar is of dat iemand iets niet kan. De nadruk ligt naar haar mening teveel op productie in plaats
van op mensen ontwikkelen. Zij vindt dit erg spijtig en geeft voorbeelden van hoe het beter kan. Zij
vraagt aan ons als Wsw cliëntenraad of wij hier iets mee kunnen en daar aandacht aan willen besteden.
In 2012 is besproken dat wij als cliëntenraad Wsw graag een kennismakingsbijeenkomst organiseren
met de gemeenteraden. Dit zal naar waarschijnlijkheid plaats vinden in april 2013

De volgende onderwerpen zijn behandeld:

 Januari/Februari/Maart/April
- Jaarverslag 2011
- Afscheid Margo Beelen
- Werkplan 2012
- Contact Beleidsmedewerkers, Feedback over functioneren cliëntenraad,
kennismaking de heer Strolenberg van de gemeente Bergen.
 Mei/Juni
- Presentatie wetsvoorstel Werken naar vermogen
- Stand van zaken Wwnv lokaal
- Evaluatie cliëntenraad
 September/November
- Bijeenkomst gemeenteraden
- Contact met de LCR
- Nieuw raadslid
- Presentatie mevrouw Steeghs
Scholingsplan van de Klantenkamer voor 2013:
Bijwonen van provinciale en landelijke overleggen of trainingen inzake Wsw en Wwnv. De voorzitter
zorgt daarnaast voor deskundigheidsbevordering in zake de nieuwe participatiewet.

Verwachte ontwikkelingen in 2013
Het jaar 2013 zal in het teken staan van de nieuwe Participatie wet als vervolg op de Wet werken naar
vermogen (Wwnv).
Organisatie bijeenkomst gemeenteraden Venlo, Beesel en Bergen in april 2013
Knelpunten 2012
Aanvoer van stukken en betrokkenheid vanuit de gemeenten met betrekking tot cliëntenraad Wsw.
Werven van nieuwe raadsleden.

Successen 2012
Vergoedingen worden nu tijdig uitbetaald
Meer structuur binnen de cliëntenraad
Buitenstaanders weten hun weg te vinden naar de cliëntenraad
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Actieplan 2013
Actiepunten in 2013 zijn:
 Vaststellen jaarverslag 2012
 Vaststellen Begroting

 Aanstellen nieuwe leden + scholing van nieuwe leden
 Samenwerken met de werkgroepen van de gemeenten die gaan over de nieuwe
Participatiewet
 Plannen van een kennismakingsbijeenkomst met de gemeenteraadsleden/ raadscommissies
van Venlo, Beesel en Bergen.
 Informatie/ contactmiddag organiseren voor/met de achterban.
 Nieuw werkplan 2013
 Aandachtspunt is het voortbestaan van cliëntenparticipatie binnen de Participatiewet in 2014,
zodat ook in de toekomst de belangen van onze doelgroep blijvend worden behartigd

Voor uitgebreide toelichting zie werkplan 2013.

Strategie
Als cliëntenraad zorgen we gezamenlijk dat de belangen van de huidige Wsw’ers, met name met het
oog op alle veranderingen, zo goed mogelijk behartigd worden.

Samenvatting
2012 was het jaar van veel veranderingen in de landelijke politiek. Door de val van het kabinet werd
de Wet werken naar vermogen controversieel verklaard. Dit betekende voor ons als raad dat wij
minder hebben kunnen betekenen dan dat wij ons voorgesteld hadden eind 2011. Ook het werven van
nieuwe raadsleden bleek moeilijker dan verwacht. Volgend jaar zal met de komst van de nieuwe
Participatiewet een jaar worden waarin wij, naar wij aannemen, meer betrokken zullen gaan worden
door de gemeenten Venlo, Beesel en Bergen. Om ook zelf initiatief te tonen willen wij een
kennismaking organiseren met de gemeenteraden.
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Begroting Cliëntenraad Wsw 2012
Opgesteld: 14-11-2012; Bedragen zijn in euro's
Overhead kosten
Printen/kopiëren
Papier/enveloppen
Frankeren
Advertentie in stadskrant
Folder/Website

2012

2012

begroot
kosten

werkelijke
kosten

25,00
25,00
100,00
50,00
500,00

0
0
0
0
0

3.100,00
0,00
2.000,00
3.000,00

2208,73
769,6
133,88
1195,3

Kosten diversen
Representatiekosten
Speciale wensen/voorzieningen/ aanpassingen/Boekje Participatie

100,00
100,00

15
9,95

onvoorzien

100,00

0

€ 9.100,00

4.332,46

Uitvoeringskosten
Voorzitter*
Secretariskosten, notulen (kosten voor gemeenten)*
Scholing cliëntenraad*
Presentievergoeding (€51 pp) en reiskosten**

* Inclusief BTW vanaf oktober 21%
** Raadleden aanwezigheid totaal 22x €51,= €1122
Reiskosten = €73,30

Totale kosten
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