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Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 01-10-2013 
 

Aanwezig: Anita Hütten (vz/notulist) (AH), Karin Hegger (KH),  

Thomas Sanders (TS), Tamara Steeghs (TSt), ,  

Afwezig met afmelding: Huub Theunissen (HT), Piet van Rooij 

(PvR), 

 

 

Omschrijving 

Agendapunt 

 

 Discussie Actie/Besluit 

1. Opening De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom.  

 

 

2. Mededelingen/ 

post 
 Adbelkader Tacheu heeft per 1 oktober om persoonlijke 

redenen zijn deelname aan de Cliëntenraad opgezegd. Wij 

danken hem hartelijk voor zijn bijdrage. 

 KH is, met een bloemetje van de cliëntenraad op bezoek 

geweest bij Marij van Leipsig. Marij heeft was zeer actief 

betrokken bij de cliëntenraad. Via deze weg hebben wij haar 

willen bedanken voor haar bijdrage. Marij brengt haar 

hartelijke groet over via KH. 

 AH is op 20 september bij de Studiedag van Stichting de Pijler 

geweest. Zij heeft daar de voorzitter van de cliëntenraad 

WWWB van onze regio ontmoet. 

 TS TSt HT en AH zijn aanwezig geweest op de 

informatieavond van de 3 gemeenten op 16 september. 

 

Ingekomen stukken: 

 

 Informatie van de OR. (De voorzitter van de OR heeft met ons 

afgesproken dat zij ons (over relevante zaken) op de hoogte 

houden van de ontwikkelingen bij de WAA.) 

 

AH past adres 

aan in 

contactlijst. 

*01-10-13 

3.Notulen 3 

september 2013 

 

Notulen worden goedgekeurd. AH past datum in de kop aan 

 

AH past 

datum in de 

kop aan 

*01-10-2013 

 

4. Vervolg 

kennismaking 

gemeenteraden 11 

juni 

 

 

 

 

 

We hebben nagedacht over de vraag hoe wij de gemeenten het best 

van dienst kunnen zijn als adviesorgaan. Met het samengaan van 

diverse wetten in de Participatiewet is het relevant ook binnen onze 

gemeenten na te denken over de toekomst van cliëntenparticipatie. 

(zie punt 5) 

Daarnaast achten wij het van belang 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? 
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Met het oog op juiste advisering aan de gemeenten zijn sommige 

zaken ons echter niet duidelijk. Vragen zoals:  

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? 

KH vraag na bij de jurist van MEE 

 

 

KH doet 

navraag na bij 

de jurist van 

MEE 

5. Samenwerkings-

verbanden 

cliëntenraden 

lokaal en landelijk 

 

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 er zorg voor 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 organisatie- 

participatie in plaats van cliëntenparticipatie. AH voegt toe dat veel 

dossiers ook veel te groot zijn om in 1 raad te bespreken. Het systeem 

van de gemeente Heerlen sluit wat ons betreft het best aan. (Zie 

bijlage notulen pagina 3-5) AH zal een officiële brief opstellen 

waarin zij dit helder toelicht en de gemeenten vraagt hierin mee te 

denken. AH zal eerst contact opnemen met de heer Strolenberg met 

de vraag of de gemeenten hierin mee zouden willen werken om alle 

belanghebbenden rond de tafel te krijgen en welk tijdstip hier het 

meest voor geschikt zal zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AH neemt 

contact op 

met WS 

*01-10-2013 

6. Strategie 

cliëntenraad 2014 

 

 

Het zal weer een druk jaar worden. 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. 

 

 

 

 

 

7. Rondvraag  TSt geeft aan dat zij nog iemand gevonden heeft om deel te nemen 

aan de cliëntenraad nu de heer Kader niet meer deel kan nemen. Haar 

naam is Angelique en TSt nodigt haar uit voor de eerste vergadering 

in het nieuwe jaar. TSt meldt zich af voor de vergadering van 5 

november. 

 

TSt nodigt 

gast uit voor 

vergadering in 

januari 2014 

8. Sluiting 15:30 

 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar 

komst. Volgende vergadering 5 november. 

 

 

  

                                          *=afgehandeld 

Notulen goedgekeurd op 5-11- 2013 

Voorzitter Anita Hütten 
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BIJLAGE 
 
 
 

Cliëntenparticipatie 2.0 in de toekomst :  Het belang van samenwerking 

 

Het gemeentelijke sociale terrein is volop in ontwikkeling. Samenwerking tussen meerdere organisaties 

die gaan over arbeid en zorg kan een goede oplossing zijn om de nieuwe taken en bestaande taken 

kwalitatief goed uit te voeren, kosten in de hand te houden en processen te verminderen. De 

Cliëntenraad Wsw Venlo, Beesel en Bergen wil bereiken dat er samen gewerkt gaat worden met meer 

doelgroepen die gaan over arbeid.  Als Cliëntenraad Wsw willen we een eerste stap richting de toekomst 

zetten. Een samenwerking met een brede doelgroep binnen cliëntenparticipatie vinden wij relevant en 

zelfs noodzakelijk 

 

De Cliëntenraad Wsw Venlo, Beesel en Bergen stelt voor één grote cliëntenraad in te richten 

waarin de belangen van diverse groepen vertegenwoordigd zijn zoals WWB, Wsw, Wajong, 

bijvoorbeeld Wmo en diverse gehandicaptenplatfora. Deze grote raad moet naar onze mening 

gevoed worden vanuit subgroepen. Vanuit de subgroepen kunnen dan mensen afgevaardigd 

worden naar de grote raad. Deze mensen moeten wel in staat zijn veel stukken te lezen.  

 

De subgroepen maken de grote raad slagvaardiger en minder log omdat deze groepjes specifieke 

vragen vanuit de grote raad kan uitwerken met gespecialiseerde kennis. De belangen van de 

diverse groepen komen met de subgroepen beter aan bod omdat zij zo dicht mogelijk bij de 

achterban staan. 

 

Subgroepen moeten bestaat uit mensen die echt cliënten zijn die met het onderwerp te maken hebben. 

Van elke subgroep zit er een afgevaardigde in de centrale raad. We willen in gesprek gaan welke 

organisaties binnen de 3 gemeenten in aanmerking komen voor opname in de centrale raad. 

Bijvoorbeeld: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Participatie" 
CLIËNTENRAAD 

 

Wsw 

WWB 

Wmo 

Wajong 
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Voorbeeld Criteria voor een grote cliëntenraad 
 
 
Het motto van de Cliëntenraad Wsw Venlo, Beesel en Bergen in 2014 is : het bevorderen van de 
effectiviteit en kwaliteit en beleidsbijsturende taak van de cliëntenparticipatie. De volgende criteria 
zouden gebruikt kunnen worden ter bevordering van de taak van de cliëntenraad. Als in de verordening 
Cliëntenparticipatie en met de verdere inrichting van de cliëntenraad rekening wordt gehouden met deze 
criteria is het naar onze mening mogelijk om effectieve participatie binnen de gemeenten te 
bewerkstellingen. Door proactief mee te denken over het te voeren beleid en de uitvoering wordt de rol 
van de dienstverlenende overheid versterkt. 
 
De volgende punten verdienen de aandacht : 
 
 
1. Een onafhankelijk voorzitter 
 
De waarde van de ononafhankelijke voorzitter van de cliëntenraad is dat de kennis en expertise op 
diverse terreinen, het proces en de inhoudelijke kant van de cliëntenraad ons inziens zeer positief 
beïnvloed. Juist door onafhankelijkheid en, belangrijker, de onafhankelijke opstelling voorkomt dat 
andere in de keten betrokkenen zoals beleidsambtenaren, bestuurders, directies (in)direct sturende 
middelen in handen krijgen. 
 
 
2. Een reëel en professioneel, budget. 
 
Een substantieel in grote passend eigen budget is wel het meest cruciale onderdeel om als cliëntenraad 
zelfstandig, onafhankelijk, onderscheidend en daarmee professioneel te kunnen werken. Dit biedt ook de 
mogelijkheid tot goede onafhankelijke training en begeleiding. Essentieel bij het budgetrecht is dat de 
cliëntenraad zelf 100% tekenbevoegd is. 
 
 
3. Opleiding training en begeleiding 
 
Onafhankelijke opleiding, training en begeleiding is belangrijk. Essentieel hierbij is dat de keuze voor de 
training / coaching door de cliëntenraad zelf kan worden gedaan. Het verdient de voorkeur om uitsluitend 
"technische" aspecten intern te laten trainen. Onderwerpen als visie, missie, strategie en tactiek zijn 
trainingsonderwerpen die, door het risico van beïnvloeding, niet intern getraind kunnen worden.  
 
 
4. Informatie uit de eerste hand 
 
De maker van een beleidsnotitie; de ambtenaar, de UWV-stafmedewerker, de directeur van het bedrijf, 
het management en staf leden, de beleidsmedewerkers, de consulent PGB, de voorzitter van de OR 
enzovoorts zijn zelf de beste informant om beleidsvoorstellen te verduidelijken en informatie te geven 
over de uitwerking in de praktijk. De informatie uit de eerste hand krijg je door een direct contact met de 
beleidsmedewerkers en het bestuur van de gemeenschappelijke regeling (GR). 
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De cliëntenraad is ingesteld om gevraagd en ongevraagd over het particiaptiebeleid van de gemeenten 
mee te denken. Meedenken over beleid betekent voor ons om op basis van argumenten en ervaring het 
beleid binnen de gegeven doelstelling in een gewenste richting te beïnvloeden. Het proactief 
samenwerken en sparren met de beleidsmakers kan fouten in de beleidsvoorbereiding en de uitvoering 
voorkomen. Repareren is meestal duurder dan voorkomen.  
 
 
 
 
5. Een werkplan, evaluatie en een jaarverslag 
 
Elk jaar worden er diverse werkplannen, een evaluatie en een jaarverslag gemaakt. Hierbij is het 
belangrijk dat, in die paar jaar, de acties, op basis van de eenduidige doelstelling, niet echt wezenlijk zijn 
veranderd. Uitgangspunt is; liever weinig en goed, dan veel niet. 
 
 
 
 
6.Een Ambtelijk Secretaris (AS) voor een grote raad of onafhankelijk notulist 
 
Om als grote cliëntenraad efficiënt en effectief te kunnen werken wordt een ambtelijk secretaris 
geadviseerd. Een ambtelijk secretaris is meer dan een notulist en/of basale secretariële ondersteuning. 
Een AS moet op de hoogte zijn van de materie, zowel inhoudelijk als procesmatig. In staat zijn om 
adviezen voor te bereiden, te schrijven en misschien wel het belangrijkste als een beleidsambtenaar 
zorg te dragen dat alle informatie tijdig, volledig en zo nodig aan de leden aangepast voorhanden is 
voordat de cliëntenraad een besluit neemt. Een gepaste agendavoorbereiding en agendasetting is 
tenslotte de basis om de juiste inhoudelijke en procedurele keuzes te maken.  

 

 

 

7. Regelmatig contact met de achterban. 

Naar onze mening is het contact maken en blijven houden met de achterban een belangrijk 

aandachtspunt binnen cliëntenparticipatie. 

 

 

 

 

Bron: 20 criteria voor een succesvolle cliëntenraad binnen de WSW / SW-raad GRWE/  Ergon, 

 

Aangepaste versie Klantenkamer Wsw De Langstraat. 

 

 

De Cliëntenraad Wsw Venlo, Beesel en Bergenstelt voor dat er na 2 jaar een evaluatie plaats vindt 

hoe de cliëntenparticipatie in de nieuwe structuur zich heeft kunnen ontwikkelen. 

 


