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Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 03-09-2013 
 

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

Piet van Rooij (PvR), Adbelkader Tacheu (AT), Thomas Sanders 

(TS), Tamara Steeghs (TSt), , Huub Theunissen (HT) 

Gasten op uitnodiging: Wim Strolenberg (WS), Cis van der 

Vleuten (CvdV) 

Gasten: Thea Theunissen (TT), Peter van Dijk (PvD), Erik 

Meijers (EM), 

 

 

Omschrijving 

Agendapunt 

 

 Discussie Actie/Besluit 

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

 

 

2. Mededelingen/ 

post 
 HT heeft vanaf oktober een ander e-mailadres 

 Pilots werken naar vermogen zijn afgerond. In het 

samenvattend rapport worden lessen benoemd die geleerd zijn 

zoals het belang van goede ondersteuning Blz. 34-35.  

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-

publicaties/rapporten/2013/07/12/het-samenvattend-rapport-

pilots-wnv.html 

Wij hebben deze punten ook terug laten komen in het advies 

op het visiedocument. 

 Vierde nota van wijziging Participatiewet is uit. 

Cliëntenparticipatie komt als artikel terug in de wet (zie punt 

6) 

 Hoofdlijnenbrief Participatiewet en quotum naar de tweede 

kamer. 

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/06/27/participatiewet

-garandeert-arbeidsplaatsen-voor-mensen-met-

arbeidsbeperking-door-sociaal-akkoord.html 

 

Ingekomen stukken: 

 

 Visiedocument samen groeien 

 Uitnodiging studiedag Limburgse cliëntenraden 20 september 

 Studiedag Mobility 28 augustus 

 Uitnodiging informatieavond voor de 3 gezamenlijke 

gemeenteraden m.b.t. de stand van zaken WAA op 16 

september. TS TSt HT en AH zullen aanwezig zijn. 

 Samenvatting 11 juni door PvR 

 

Het adviesstuk hebben wij als cliëntenraad ivm tijdig advies al 

voorbereid vóór de vergadering. Deze wordt door alle leden 

goedgekeurd. 

 

AH past adres 

aan in 

contactlijst. 

*04-09-13 
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Omschrijving 

Agendapunt 

 

 Discussie Actie/Besluit 

3.Notulen 4 juni 

2013 

 

Notulen worden goedgekeurd 

 

 

4. 13:00 Wim 

Strolenberg 

WS brengt een heerlijke vlaai mee als dank voor de zeer goed 

verzorgde presentatie door alle cliëntenraadsleden op 11 juni. Het 

bestuur en de gemeenteraadsleden hebben deze avond hoog 

gewaardeerd en horen graag ook in de toekomst meer van de 

cliëntenraad. Er is daarom nu ook in een vroeg stadium het concept 

visiedocument toegestuurd met de vraag om een reactie van de 

cliëntenraad. AH sluit daar op aan door aan te geven dat dit advies 

afgelopen week geschreven is en net goedgekeurd door iedereen. AH 

overhandigd WS het document en zal dit eind van de middag ook nog 

digitaal versturen naar hem en de andere beleidsmedewerkers. Ter 

kennisgeving gaat het ook via de griffiers naar de gemeenteraden. 

 

AH stuurt 

advies 

visiedocument 

naar WS, GF, 

MvdB en 

griffiers 

*03-09-2013 

5. Evaluatie 

kennismaking 

gemeenteraden 11 

juni 

 

 TSt geeft aan dat er veel ten positieve veranderd is na onze 

presentatie van 11 juni. Ook voor haar persoonlijk. Zij zal nu 

een PGB bw krijgen. 

 PvR heeft een samenvatting gemaakt van deze bijeenkomst. 

Deze is op 31-08 aan ons verstuurd. (Zie bijlage notulen) 

 Zie ook punt 4 

 Volgende vergadering zal in het teken staan van het 

vervolg/contact met de gemeenten. 

 

 

 

 

6. 14:00 uur Gast: 

Cis van der 

Vleuten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CvdV sluit aan om 14:00, ook zijn er onverwacht leden aanwezig van 

de OR. AH heet iedereen van harte welkom. CvdV is voorzitter van de 

clientenraad Wsw GRWRE/Eindhoven en omgeving. Hij vertelt over 

het gesprek dat hij en AH hadden met mevrouw Klijnsma met 

betrekking tot het terugkomen van een artikel cliëntenparticipatie in 

de Participatiewet. AH geeft aan dat dit artikel 47 is geworden: 

 
Artikel 47 Cliëntenparticipatie  
 
De gemeenteraad stelt bij verordening regels over de wijze waarop de 
personen, bedoeld in artikel 7, eerste lid, of hun vertegenwoordigers 
worden betrokken bij de uitvoering van deze wet, waarbij in ieder geval 
wordt geregeld de wijze waarop deze personen of hun 
vertegenwoordigers:  

a. vroegtijdig in staat worden gesteld gevraagd en ongevraagd advies uit 
te brengen bij de besluitvorming over verordeningen en 
beleidsvoorstellen;  
b. worden voorzien van ondersteuning om hun rol effectief te kunnen 
vervullen;  
c. deel kunnen nemen aan periodiek overleg;  

d. onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnen aanmelden;  

e. worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg 
benodigde informatie. 
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Omschrijving 

Agendapunt 

 

 Discussie Actie/Besluit 

  

CvdV is van mening dat dit artikel nog te weinig zorgt voor een 

verankering van stevige cliëntenparticipatie in deze wet. Het is 

eigenlijk hetzelfde artikel als nu in de WWB staat. Voor een goede 

positie van de cliëntenraden en mogelijkheden tot effectieve inspraak 

is een duidelijker kader nodig. CvdV geeft aan daarom nogmaals 

contact op te nemen met mevrouw Klijnsma. Hij zal vragen of wij als 

clientenraden Brabant/Limburg, die ook de vorige brief mede over dit 

onderwerp, ondertekend hebben, weer deel willen nemen. Een 

samenwerkingsverband tussen deze raden ligt voor de hand. Er is een 

landelijke organisatie (Mobility) en CvdV heeft daar pas geleden een 

training bijgewoond. Om mee te doen met Mobility mogen er geen 

individuele acties ondernomen worden en moet de mening van 

Mobility naar buiten gebracht worden. Dit sluit niet aan bij de 

onafhankelijkheid die wij als voorzitters beogen. AH geeft aan dat wij 

als cliëntenraad al besloten hadden om niet aan te sluiten bij deze 

landelijke vereniging. CvdV en AH zullen uit naam van de 

cliëntenraden gezamenlijk optrekken richting mevrouw Klijnsma. 

 

De Cliëntenraad Eindhoven stuurt een brief naar de wethouders met 

de vraag hoe zij: 

1. gaan voldoen aan het 5% quota in gemeentelijke diensten 

2. de wachtlijsten op gaan ruimen voor 1 januari 2015 

3. cliëntenraad beter gaat betrekken bij de veranderingen. 

4. gaan investeren in "zittend beschut binnen". 

 

EM geeft aan dat zij een initiatiefvoorstel gestuurd hebben aan het 

bestuur van de GR en de RvC met een cc naar de cliëntenraad. De 

vraag is of en hoe wij in de toekomst samen op kunnen trekken. TS 

zegt dat er wel een verschil is tussen de uitvoering en het beleid. Een 

gemeenschappelijk punt zou volgens AH kunnen zijn een visie op het 

belang van goede begeleiding waaraan CvdV toevoegt dat het ook kan 

gaan over de verdringing op de arbeidsmarkt en het achtergesteld 

worden van de mensen met een beperking. PvR geeft aan dat formeel 

de zaken goed gescheiden moeten blijven! Het is maar de vraag of we 

inhoudelijk moeten en kunnen samenwerken. 

 

AH bedankt de gasten en vraagt of zij de vergadering willen verlaten 

zodat de cliëntenraad nog een korte nabespreking kan doen. 

 

De leden en de voorzitter zijn verrast dat de OR aanwezig was. AH zal 

contact opnemen met EM. De cliëntenraad besluit dat het belangrijk is 

om onze eigen identiteit te behouden zoals KH goed formuleerde, dit 

geldt ook voor de OR. TS geeft aan dat de belangen van OR en 

cliëntenraad op veel punten wezenlijk anders is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CvdV stuurt 

conceptbrief 

Klijnsma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CvdV stuurt 

brief van 

Cliëntenraad 

Eindhoven 

*04-09-2013 
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Omschrijving 

Agendapunt 

 

 Discussie Actie/Besluit 

  

Besloten wordt om de volgende vergadering te wijden aan hoe wij als 

cliëntenraad ons het beste onder de aandacht kunnen blijven houden 

en wat wij daar aan kunnen doen. Dit is een besloten vergadering. 

 

 

7. Rondvraag  Er zijn geen vragen 

 

 

8. Sluiting 15:40 

 

Volgende (besloten) vergadering is op 1 oktober 2013 van 13:00 tot 

15:30  

 

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

komst.  

 

 

  

                                          *=afgehandeld 

 

 

Notulen goedgekeurd op 01-10- 2013 

Voorzitter Anita Hütten     
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(Bijlage) 

 

Enkele impressies van de bijeenkomst WSW Cliëntenraad Venlo Beesel Bergen met 

leden gemeenteraden  in stadhuis Venlo op 11 juni 20. 

 

 
Welkomstwoord wethouder Testroote. 

- Gemeente wil niet alleen over maar ook met de mensen praten ter voorbereiding van het WSW-

beleid. 

- Mensen met een vast WSW-contract genieten volledige bescherming; overigen zijn afhankelijk 

van de beschikbare financiële middelen. 

- Vanaf 2015 is er geen nieuwe instroming meer. 

- Participatiewet. 

 

Cliëntenraad WSW stelt zich voor. 

- Verhaal Tamara Steeghs: zeer indrukwekkend verhaal; de zaal werd er stil van. 

- Uiteenzetting van Thomas Sanders en Peter van Dijk: perfect verhaal, duidelijk en overtuigend. 

Vragen: 

- welke criteria gelden voor teamleiders WSW? 

- welke criteria gelden voor teamleiders NVC? 

- hoe komt cliëntenraad op voor WSW-ers? 

- wordt er verschil gemaakt? 

- hoe is de samenwerking tussen regiecentrum en WSW? 

- hoe groot ius het percentage dat terugstroomt? 

- wat is er nodig voor de komende 20 jaren? 

 

 

Visie op gemeentelijk inclusie-beleid: 

- Verhaal Anita Hütten: fantastisch goed verhaal, helder, duidelijk, leerzaam. 

 

Reacties uit de zaal: 

 

 

Wethouder:   

-  hoe krijgen wij signalen? 

-  hoe kunnen we daarmee omgaan? 

-  hij wil iets doen met de signalen van medewerkers 

-  de kwestie rondom de teamleiders is geen gemeentelijk beleid, maar van het bedrijf zelf 

-  wel moeten we als aandeelhouders attent zijn; toezicht via Raad van Commissarissen 

-  als overheid moeten we meer regie pakken over uitvoering 

-  de geldkraan vanuit Den Haag gaat dicht, daar moeten we ook rekening mee houden 
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Raadsleden: 

- er moeten meer ontwikkelingsmogelijkheden komen voor de mensen 

- aandacht voor de relatie cliëntenraad en directie WAA 

- er is een gevoel ontstaan dat men gevangen zit in de WSW 

- schuld neerleggen bij de WSW-er mag niet gebeuren 

- gemeenten moeten hun invloed meer aanwenden  

- gemeenten moeten goed luisteren naar de cliëntenraad 

 

 

Enkele WSW-ers: 

- de politiek moet het bedrijfsleven meer “bewerken” 

- vroeger liep alles veel beter 

- er zijn nagenoeg geen mogelijkheden meer voor betere ontwikkelingen 

- de “top” van het bedrijf is veel te zwaar 

 

 

Reactie raadsleden: 

- er zijn ook welwillende ondernemers 

- er zijn ook WSW-ers die wel tevreden zijn 

- gemeenten en WSW moeten ambassadeurs worden en WSW gaan uitstralen 

- de economie is voor iedereen moeilijk, ook voor niet-WSW-ers 

- kwaliteit mag niet onderdrukt worden 

 

 

 

Venlo, 11 juni 2013 

P.H. van Rooij 

 

 

 
 

 


