JAARVERSLAG 2013

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 2013
Functie

Naam

Vertegenwoordigd:

Technisch Voorzitter:
Vicevoorzitter :
Secretaris:
Notulist:
Raadsleden:

Anita Hütten (geen stemrecht)
Huub Theunissen
Thomas Sanders
Anita Hütten
Karin Hegger
Piet van Rooij
Tamara Steeghs
Van 01-02-2013 tot 01-06-2013 Samira Ziani
Tot 01-06-2013Marij van Leipsig
Tot 1-10-2013 Abdelkader Tacheu.

Onafhankelijk
Wsw
Abvakabo + Wsw
Onafhankelijk
Stichting MEE
CNV
Zelfregiecent. + Wsw
Wsw
Wsw
Wachtlijst Wsw

Zittingsduur:
Vier jaar (2011 t/m 2015) Rooster van aftreden:
2013 – Vicevoorzitter (opnieuw benoemd voor 2014) + 2 leden (zie boven)
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. Met de komst van de Participatiewet in 2015 zal in 2014 bekeken worden hoe
cliëntenparticipatie een vervolg krijgt in onze gemeenten.
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Vergaderdata 2013:
1 keer per maand vergadering Cliëntenraad Wsw, behalve de maanden juli, augustus en december.
15 januari 2013
05 februari 2013
05 maart 2013
02 april 2013
25 april 2013 (extra vergadering ter voorbereiding presentatie aan gemeenteraden 11 juni 2013)
07 mei 2013
04 juni 2013
03 september 2013
01 oktober 2013
05 november 2013
Bezoeken vergaderingen in het belang van de cliëntenraad door enkele leden/voorzitter.
7 maart kennismaking bestuur GR
13 maart voorzitter heeft samen met voorzitter CR Eindhoven (eo) gesprek ministerie Sociale Zaken
12 april gesprek voorzitter met Staatssecretaris Jetta Klijnsma
16 september Informatieavond stand van zaken WAA te Venlo
20 september Studiedag Limburgse cliëntenraden
13 november Regionale overlegtafel Noord Limburg
12 december Persoonlijke uitnodiging voorzitter Expertdag LCR
Inleiding:
Het controversieel verklaren van de Wet werken naar vermogen en de val van het kabinet Rutte 1 in
2012 heeft in 2013 voor flinke vertraging gezorgd. In 2013 is gewerkt aan de wijzing van de Wet
werken naar vermogen onder de nieuwe naam Participatiewet. Het was niet duidelijk of in deze wet
het onderwerp cliëntenparticipatie terug zou komen. Op 2 december 2013 is deze wet aangeboden aan
de Tweede kamer. Hierin is artikel 47 opgenomen waardoor cliëntenparticipatie ook in de toekomst
onderdeel uit maakt van het beleid.
Hoofdpunten notulen vergaderingen 2013:
Terugkerende punten in 2013 waren de ontwikkelingen rondom Participatiewet en de gevolgen
hiervan voor de Wsw'ers, ook met betrekking tot het onderwerp cliëntenparticipatie. Het
ziekteverzuim en het stressniveau van onze doelgroep blijft stijgen, dit vinden wij als Cliëntenraad
Wsw zeer zorgelijk. (zie ook knelpunten 2013).
We hebben ons bezig gehouden met de voorbereiding van de kennismakingsbijeenkomst met de
gemeenteraden van Venlo, Beesel en Bergen op 11 juni 2013. In de aanloop naar deze bijeenkomst
hebben we met regelmaat informeel contact gehad met de OR van de WAA en mevrouw Visser van
het Zelfregiecentrum. Dit was mede om een goed beeld te krijgen hoe het nu gesteld is met de
Wsw'ers op de werkplek en of wij tips of aanbevelingen gericht op het belang van alle Wsw'ers mee
konden nemen in onze adviezen en de presentatie van 11 juni. Het was ons streven duidelijk te maken
wie onze doelgroep precies is en wat zij nodig heeft. Beide gesprekspartners hebben daar een
waardevolle bijdrage aan gegeven.
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In september hebben wij een advies geschreven over het visiedocument 'Samen Groeien'. En het einde
van het jaar heeft in het kader gestaan van het leggen van contacten met andere cliëntenraden (WWB,
Wmo etc) in onze gemeenten. Om meer interactief te kunnen werken met alle partijen hebben we een
website gemaakt, deze is zo ontworpen dat ook andere raden zich aan kunnen sluiten.
Het punt communicatie wordt een vast agendapunt in 2014, daaronder vallen:
•
Contact met de gemeenten, cliëntenraden en achterban
•
Website
•
Actiepunten

De volgende onderwerpen zijn behandeld:

 Januari/Februari/Maart/April
- Jaarverslag 2012
- Uitstel Participatiewet tot 1 januari 2015 (loondispensatie vervalt)
- Brief cliëntenraden Wsw Brabant/ Limburg (mede namens onze raad
verstuurd naar staatssecretaris Klijnsma op initiatief van de Cliëntenraad
Eindhoven (eo).
- Welkom 2 nieuwe cliëntenraadsleden
- Raadsinformatiebrief ontvangen.
- Kennismaking OR WAA
- Gesprek met dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling WAA
- De heer Thomas Sanders wordt secretaris van de Cliëntenraad
 Mei/Juni
- Start onderzoek Nationale Ombudsman sw-bedrijven en verantwoordelijkheid
gemeenten.
- Voorbereidingen Kennismakingsbijeenkomst gemeenteraden 11 juni
 Augustus/September/Oktober
- Pilots werken naar vermogen
- Hoofdlijnen brief en quotum
- Training LCR
- Evaluatie kennismaking gemeenteraden
- Visiedocument Samen Groeien
- Toekomst Cliëntenparticipatie in onze regio
 November
- Vierde nota Participatiewet (deskundigheidsbevordering)
- Website
- Rooster van aftreden
- Evaluatie 2013
- Vergaderdata 2014
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Scholingsplan van de Klantenkamer voor 2013:
De voorzitter houdt zich bezig met de landelijke ontwikkelingen en geeft met regelmaat een training
over relevante onderwerpen. Daarnaast maken we via e-mail gebruik van de mogelijkheid om elkaar
belangrijke stukken of onderwerpen toe te sturen of onder de aandacht te brengen. We wonen
regionale, provinciale en/of landelijke overleggen bij of trainingen inzake Wsw en Participatiewet.
Verwachte ontwikkelingen in 2014
Het zal weer een druk jaar worden, zeker met de veranderingen rondom de Participatiewet en de
uitvoering daarvan. De cliëntenraad legt de nadruk op het samenwerken met alle belanghebbende om
vanaf 2015 een goede cliëntenparticipatie neer te zetten binnen de gemeenten Venlo, Beesel en
Bergen. (Zie ook speerpunten onder de paragraaf actieplan 2014.)
Knelpunten 2013
- Stress niveau van onze achterban blijft maar stijgen. Dit komt de gezondheid van de Wsw'ers niet ten
goede. Een belangrijke reden daarvan is de blijvende onzekerheid met betrekking tot de toekomst
(Participatiewet en WAA). Wij maken ons daar als Cliëntenraad Wsw ernstig zorgen over.
- Scheiden belangen OR en Cliëntenraad Wsw.
Successen 2013
- Gesprek Jetta Klijnsma
- Artikel Cliëntenparticipatie in de Participatiewet
- Succesvolle Kennismakingsbijeenkomst gemeenteraden op 11 juni
- Samenwerking andere cliëntenraden (dit blijven we doen in 2014)
Actieplan 2014
De cliëntenraad is van mening dat een lokaal samenwerkingsverband tussen alle partijen die aan
cliëntenparticipatie of belangenbehartiging doen, het onderzoeken waard is. Wij willen daarin graag
het initiatief nemen. De insteek is om mee te denken met de gemeenten hoe zij naar aanleiding van
artikel 47 in de Participatiewet deze het best vorm kunnen geven. Ons doel is om zorg te dragen dat
alle (oude) doelgroepen goed vertegenwoordigd blijven en er een duidelijk contact blijft bestaan
tussen de mensen waar het om gaat (de 'cliënten' ) en de gemeenten. Niet dat de toekomst vervalt in
een organisatieparticipatie in plaats van cliëntenparticipatie.
Wij vinden het belangrijk dat de gemeenten de uitvoering van het toekomstig beleid gaan toetsen. Wij
willen als cliëntenraad Wsw daarover een vinger aan de pols zouden. Hoe pakt het beleid uit voor onze
doelgroep?
Met het oog op juiste advisering aan de gemeenten zijn sommige zaken ons echter niet duidelijk. In
2014 willen we een antwoord krijgen op vragen als:
1. Waar gaat de subsidie precies naar toe?
2. Waarvoor mag die subsidie ingezet worden en waarvoor niet?
3. Krijg je in de Participatiewet vrijheid over waar je geplaatst gaat worden?
4. Hoe zit het nu precies met het PGB begeleid werken?
5. Wat hebben de verschillen tussen de groep van voor 1998 en na 1998 precies voor uitwerking
in de praktijk en hoe gaat dit er uit zien in de Participatiewet?
In januari 2014 hebben we daarover een gesprek met de jurist van MEE
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De cliëntenraad heeft de volgende speerpunten voor 2014 geformuleerd, hierbij gaan wij steeds uit
van een positieve samenwerking op basis van vertrouwen en rechtstreeks contact met achterban,
gemeenten en andere cliëntenraden:
1. Aandacht en zorg voor juiste beeldvorming over onze achterban en advisering daarover aan
gemeenten en andere belanghebbenden;
2. Zorgdragen voor een goed en onderbouwd advies aan de gemeenten over de toekomst van
cliëntenparticipatie, ook met het oog op de toekomstige Participatiewet;
3. Nadruk op cliëntenparticipatie en niet op organisatieparticipatie;
ad 1: Het is de mening van de cliëntenraad dat alleen op basis van een goed beeld een goed beleid kan
worden geformuleerd.
ad 2: De cliëntenraad vindt het belangrijk dat de belangen van de Wsw'ers ook in de toekomst goed
voor het voetlicht blijven komen.
ad 3: Daarmee bedoelen we dat wij zoveel als mogelijk mensen die gebruik maken van de wetgeving
zelf aan het woord willen laten komen.
Samenvatting
Belangrijk blijft om als Cliëntenraad te kijken naar hoe Wsw'ers zich kunnen blijven ontwikkelen. De
vraag was of de WAA een mens-ontwikkelbedrijf of een productiebedrijf is. In het begin van het jaar
werden er naar onze mening geen duidelijke keuzes gemaakt.
Met alle veranderingen binnen de WAA en bij de gemeenten hebben wij als raad meer vertrouwen in
de toekomst, maar wij blijven constructief kritisch ten aanzien van het beleid.
Begin 2013 hebben wij afgesproken dat het jaar in het teken zal staan van contacten leggen met de
gemeenteraden en het versterken van de relatie tussen de Cliëntenraad en de wethouders/ met als
aanspreekpunt de beleidsmedewerkers. Dit is een geslaagde missie geweest. De samenwerking met de
gemeenten is in 2013 enorm verbeterd. Wij worden als cliëntenraad beter op de hoogte gehouden en
met regelmaat betrokken bij de lokale ontwikkelingen met betrekking tot de Participatiewet.
We hebben dit jaar al ingezet op meer samenwerking, ook met andere raden. Dit willen wij in 2014
nog meer verdiepen.
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Begroting Cliëntenraad Wsw 2013
2013
Opgesteld: 09-12-2013; Bedragen zijn in euro's

Begrote
kosten

Overhead kosten
Printen/kopiëren
Papier/enveloppen
Frankeren
Advertentie in stadskrant
Folder/Website*

2013

2014

Werkelijke
kosten

Begrote
kosten

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

0
0
0
0
646,14

0
0
0
0
700,00

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

5624,53
(1971,09)
0
2999,90

4.100,00
0
1.000,00
3.000,00

Kosten diversen
Representatiekosten
Speciale wensen/voorzieningen/ aanpassingen

100,00
100,00

18,99
0

100,00
100,00

onvoorzien

100,00

0

100,00

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

* Inclusief 21% BTW
** Raadleden aanwezigheid totaal 48x €51,= €2448
Reiskosten = € 337,25 op basis van €0,19 per kilometer
Parkeerkosten = € 176,85
Openbaarvervoer = € 37,80
Totale kosten
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9.100,00

9289,56 €

9.100,00
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