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Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 02-04-2013 
 

Aanwezig: Anita Hütten (vz/notulist) (AH), Piet van Rooij (PvR). 

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

(HT) 

Gasten: Erik Meijers (EM), Thea Theunissen (TT), Sonja Visser 

(SV), Wim Strolenberg (WS) 

Afwezig met afmelding: Peter van Dijk (PvD), Karin Hegger 

(KH), Marij van Leipsig (MvL), Peter Rayer (PR), Adbelkader 

Tacheu (AT), Samira Ziani (SZ) 

 

 

Omschrijving 

Agendapunt 

 

 Discussie Actie/Besluit 

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

 

 

2. 13:00-13:45 

Wim Strolenberg 

 

 Kennismaking gemeenteraden april/mei 

WS geeft aan dat 3 april een bericht uitgaat naar de 3 gemeenten om 

een datum in te plannen voor de kennismakingsbijeenkomst met de 

gemeenteraden. Deze zal waarschijnlijk eind mei begin juni 

plaatsvinden in het oude raadhuis in Venlo. Besproken wordt wat de 

cliëntenraad onder de aandacht wil brengen. 

 Wat is cliëntenparticipatie  

 Geschiedenis van de cliëntenraad (wat hebben we al gedaan) 

 Welke obstakels komen wij tegen als cliëntenraad Wsw 

 Voorbeelden uit de praktijk (waar lopen Wsw'ers tegenaan) 

 Wat is onze visie 

AH stelt voor om een uitnodiging met uitleg over de inhoud van de 

bijeenkomst te maken zodat WS deze kan gebruiken. 

Afgesproken wordt dat er een extra vergadering zal worden gehouden 

ter voorbereiding van de bijeenkomst met de gemeenteraden. Hierin 

zal ook besproken worden wat onze visie is en welke mogelijkheden 

wij als cliëntenraad/ervaringsdeskundigen zien in de toekomst. Deze 

extra vergadering wordt gehouden op donderdag 25 april om 13:00 

uur in het Zelfregiecentrum (meteen werkbezoek) 

 

 Stand van zaken rondom participatiewet 

WS geeft uitleg: de besluitvorming rondom de privatisering van de 

WAA moet nog plaatsvinden binnen de gemeenteraden. Wat duidelijk 

is dat de rechtszekerheid van de Wsw'ers blijft voor mensen die nu een 

vast dienstverband hebben. (De mensen die een Wsw-indicatie hebben 

+ werkzaam zijn + een contract hebben) De dienstverbanden zullen 

worden gelinkt aan de afzonderlijke gemeenten. De nieuwe instroom 

zal gaan vallen onder de nieuwe participatiewet, voor hen wordt alles 

anders. Volgens WS kan alleen wel de omgeving anders worden voor 

de 'oude groep'/ huidige Wsw'ers, maar het dienstverband blijft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AH stuurt 

uitnodiging 

*03-04-2013 

 

 

Allen, 25 april 

13:00 Grote 

Kerkstraat 31 

Venlo 
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TS geeft aan dat op dit moment de directie van de WAA de Wsw- 

werknemers informeert en dat dit veel onrust geeft. Er zijn veel 

spanningen bij de mensen rondom de veranderingen en het 

ziekteverzuim is heel hoog. Sowieso leveren veranderingen bij de 

mensen in de Wsw veel stress op. HT zegt dat er nu veel onduidelijk 

is en mensen niet goed worden geïnformeerd, dat wat zij wel te horen 

krijgen horen ze van verschillende partijen. Dat komt de duidelijkheid 

niet te goede. TS antwoord dat er veel verschillende partijen zijn en 

daarmee ook veel verschillende belangen. Mensen kunnen dat niet 

koppelen en vallen mede daardoor uit. Als voorbeeld geeft HT aan dat 

hij zelf sinds 1 februari uit functie is maar nog wel steeds op de zelfde 

plek werkt. Volgens TS breidt de onrust zich als een olievlek uit. HT, 

autisten hebben het met een gebrek aan structuur zwaar te halen op dit 

moment. Mensen vallen uit en anderen moeten dat dan weer 

opvangen. 

WS zegt dat het de bedoeling was om voor de zomer een plaatje voor 

te leggen aan de gemeenteraden, maar we hebben meer tijd nodig. 

Waarschijnlijk wordt het september. Zorg voor de mensen staat (ik 

kan spreken voor de gemeente Bergen) voorop! 

TS: er gaat veel geld verloren aan overhead. Daarnaast zijn er 

productieleiders zonder kennis over de doelgroep. Dat gaat problemen 

opleveren! 

 

3. Mededelingen/ 

post 
 AH vraagt of iedereen nu zijn presentiegeld ontvangen heeft. 

TS kijkt dit ter plekke na maar blijkt nog maanden te missen. 

De afspraak is dat iedereen dit thuis nakijkt. AH zal dat dan 

aan Mevrouw Sweens terugkoppelen. 

 AH vraagt of TS secretaris wil worden. Op deze manier heeft 

de cliëntenraad een dagelijks bestuur. TS en de cliëntenraad 

gaat akkoord. AH stuurt alle benodigde gegevens met 

betrekking tot e-mail naar TS 

 7 maart hebben AH, HT en TS een gesprek gehad met het 

dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling WAA. 

 PvR is van 16 tot 28 april op vakantie 

 AH is met Cis van der Vleuten (voorzitter in Eindhoven) op 13 

maart naar het ministerie van Sociale zaken geweest waar zij 

een gesprek gehad hebben met Yvonne Wijnands, hoofd 

afdeling Analyse en Visieontwikkeling, directie Re-integratie 

en Participatie. Dit naar aanleiding van de brief die verstuurd 

is namens een aantal cliëntenraden Wsw, waaronder de onze, 

naar de staatsecretaris mevrouw Klijnsma. Mevrouw Wijnands 

had aangegeven dat ze al dingen overgenomen hebben in het 

concept Participatiewet vanuit de brief die wij gestuurd hebben 

en dat onze inbreng vanuit de cliëntenraden zeer welkom is. 

AH geeft aan dat zij naar aanleiding van dat gesprek het zware 

vermoeden heeft dat cliëntenparticipatie opgenomen gaat 

worden in de Participatiewet maar dan met meer rechten dan 

we nu hebben.  

 

Allen, 

nakijken 

betalingen 

presentiegeld 

 

AH stuurt 

inloggegevens 

e-mail naar 

TS 

*09-04-2013 
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 12 april heeft AH samen met Cis van der Vleuten een gesprek 

met Jetta Klijnsma. 

 

Post 

 Nogmaals een bericht binnen gekomen van de vereniging 

Mobility om lid te worden. De cliëntenraad blijft bij haar 

besluit dat lid worden op dit moment geen meerwaarde heeft. 

 OR WAA heeft diverse stukken toegestuurd 

 TSt had een aantal vragen gestuurd. Zij geeft aan ondertussen 

antwoord te hebben gekregen. 

 

4.Notulen 5 maart 

2013 

 

Notulen worden goedgekeurd 

 

 

5. Gasten ter 

voorbereiding 

kennismaking 

gemeenteraden 

 

 14:00-15:30 OR WAA 

Aanwezig EM en TT. De heren Peter Rayer en Peter van Dijk zijn 

verhinderd. EM bespreekt de huidige stand van zaken bij de OR. 

3 april heeft de OR een afspraak met wethouder Testroote en de 

vakorganisaties. Volgens EM probeert de raad van commissarissen 

afstand te houden. De OR heeft haar zorgen geuit naar de RvC en 

gezegd dat zij als toezichthouder een verantwoordelijkheid hebben. 

Vanuit de politiek komt er geen reactie en zijn er geen gesprekken. Er 

wordt NIET gezegd dat het voor de totale WAA goed moet komen, de 

nadruk lijkt te liggen op het kleine deel dat privaat gaat worden. 

Mensen (en ook de OR) worden slecht geïnformeerd, dat is vragen om 

problemen. Het bedrijf wordt geknipt in onderdelen, je kunt het niet 

los zien van de werkladder. Onze bestuurder zegt dat de 

aandeelhouder (gemeente) voornemens is te privatiseren, het blijkt 

allemaal nog een concept maar de directie communiceert dat er een 

'go' is. De informatievoorziening is te beperkt! Mensen gaan er vanuit 

dat het al geregeld is maar dat is niet waar. 

PvR geeft aan dat bij dit proces ook officiële regels horen. Als de 

bestuurder/directie zich niet aan deze regels houden dan klopt het niet. 

De druk wordt wel hoog opgebouwd (ten koste van de mensen die het 

werk uit moeten voeren) maar in de realiteit is er nog geen besluit 

genomen. EM geeft aan dat het kwalijk is dat beslissers niet met ons 

wil praten. Er komt paniek omdat mensen buitenspel gezet worden. 

PvR: het gevolg is dat er onrust komt bij het personeel. EM: we 

moeten eens met ALLE partijen aan tafel gaan zitten. Het gaat ook om 

visie en strategie met name de uitwisseling daarvan en hoe daar te 

komen. TS: het moet nooit ten koste van mensen gaan. EM: mensen 

(beslissers) moeten zich moreel verantwoordelijk  voelen. 

 

 14:30-15:30 Sonja Visser van het Zelfregiecentrum 

SV sluit aan, zij geeft uitleg over wat het Zelfregiecentrum is. Het 

bestaat nu 5 jaar en is een (laagdrempelige) plek waar mensen van 

betekenis zijn voor elkaar, dus zonder professionals, in de geest van 

de Wmo.  

 

 



Wsw-cliëntenraad Venlo Beesel Bergen 
 

Notulen van 02-04-2013, Wsw- cliëntenraad Venlo Beesel Bergen 4 

Zij krijgen tussen de 60 en 80 bezoekers per dag. Volgens SV kan er 

veel meer als je de persoonlijke ontwikkeling van mensen centraal 

stelt.  

 

Het gaat erom dat je consequent kijkt naar wat mensen WEL kunnen. 

Zo zijn na 1 jaar opleiding 6 van de 10 mensen met een heel grote 

afstand tot de arbeidsmarkt doorgestroomd naar regulier werk. EM 

geeft aan dat zij de 'mazzel' hebben dat er geen managers zijn. SV 

antwoord, het enige dat er is is inhoud. TS: het gaat om de vraag 

'waartoe ben je op aarde', hoe groter een organisatie wordt hoe 

moeilijker dit wordt want dan gaan er ander belangen spelen. HT: een 

groot bedrijf wordt inflexibel. Wij vonden 10 jaar geleden onze 

mensen ook nog het belangrijkst. PvR concludeert dat maatwerk 

loont. SV: uiteindelijk gaat het om geld, het liefst in combinatie met 

de 'kanteling Wmo'. Gemeenten gaan er vanuit dat de meesten niet 

eens aan het Wmo-loket komen. Gemeenteraadsleden weten heel veel 

niet, je moet het ook voorcijferen hoe iets er in geld uitziet. Maar de 

essentie moet zijn om mensen regie over eigen leven in de hand te 

geven. 

 

6. Rondvraag  TS zegt dat hij gezien heeft dat er een groot verschil zit tussen de 

salarisschalen van de WAA voor dezelfde functie. Hij heeft een kopie 

hiervan meegenomen. PvR vraagt of TS dit door wil sturen. 

 

TS stuurt info 

salarisschalen 

*2-04-2013 

9. Sluiting 15:30 

 
LET OP  

Extra vergadering gepland op 25 april 13:00 Grote Kerkstraat 31 

Venlo 

 

Volgende vergadering is op 7 mei 2013 van 13:00 tot 15:30  

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

komst.  

 

 

  

                                          *=afgehandeld 

 

 

Notulen goedgekeurd op 07-05- 2013 

Voorzitter Anita Hütten     

 

 

 

 


