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Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 05-02-2013 
 

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

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

(AT), Huub Theunissen (HT), Samira Ziani (SZ)Lilian Sweens-

van Grimbergen (LS) 

Afwezig met afmelding: Karin Hegger (KH), Marij van Leipsig 

(MvL) 

 

 

Omschrijving 

Agendapunt 

 

 Discussie Actie/Besluit 

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

 

 

2. Mededelingen/ 

post 
 AH heeft gesproken met de voorzitter van de cliëntenraad 

Wsw Eindhoven, de heer Van der Vleuten, onder andere over 

de brief die gestuurd is naar staatssecretaris Klijnsma en mede 

ondertekend is door onze raad. Naar aanleiding van deze brief 

komt er een artikel in het sw-journaal. Ook heeft de heer Van 

der Vleuten een reactie opgesteld op de notitie contouren 

Participatiewet https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-

29817-98.html, waarin hij aangeeft dat wij als cliëntenraden 

Wsw graag het aanspreekpunt zijn waar de staatssecretaris het 

over heeft. "Niet in de laatste plaats gaan wij ook in gesprek 

met de mensen om wie het gaat in de Participatiewet, 

bijvoorbeeld via werkbezoeken en in het overleg met 

cliëntenorganisaties". 

  Het kabinet heeft het voornemen de Particiaptiewet in het 

voorjaar van 2013, na advies van de Raad van State, bij de 

Tweede Kamer in te dienen. 

 TS geeft aan dat de OR van de WAA graag eens kennis komt 

maken met de cliëntenraad. 

AH stuurt 

artikel en 

brief toe 

(11-02-2013*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AH stuurt 

uitnodiging 

volgende 

vergadering 

(15-02-13*) 

 

3.Notulen 15 

januari 2013 

 

Notulen worden goedgekeurd 

 

 

4. Kennismaking 

Samira Ziani 

Mevrouw Ziani werkt nu bijna 3 jaar voor SMO. Zij is jobcoach, zij 

komt onze cliëntenraad graag versterken met haar kennis en expertise. 

Zij is van harte welkom. 

 

AH maakt 

nieuwe 

adressenlijst 

(11-02-13*) 

 

5. Advies toekomst 

cliëntenparticipatie 

Wsw 

De cliëntenraad besluit dat zij nu al een ongevraagd advies willen 

opstellen over cliëntenparticipatie Wsw in de toekomst. In de nieuwe 

participatiewet is vooralsnog geen Cliëntenparticipatie opgenomen. 

AH weet te vertellen dat de Landelijke Cliëntenraad zich sterk aan het 

maken is om dit wel in de wet opgenomen te krijgen. (zie ook punt 2 

mededelingen). 

AH stelt 

conceptadvies 

op  

(15-02-13*) 

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29817-98.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29817-98.html
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Belangrijk punt vinden de aanwezigen dat Cliëntenparticipatie nu wel 

al vastgelegd is in de Wet sociale werkvoorziening. De wet is een 

sterfhuisconstructie, daarom zal zij toch nog een groot aantal jaren 

bestaan ondanks dat er geen instroom meer zal zijn. 

Clientenparticipatie Wsw blijft dan wettelijk gezien een feit.  

 

De Wsw-raad Waalwijk, Heudsen, Loon op Zand heeft vorig jaar een 

advies opgesteld over het behoud van Cliëntenparticipatie. AH heeft 

deze adviezen uitgeprint en zal ze op verzoek van de raadsleden nu 

ook digitaal versturen. 

 

AH stuurt 

adviezen toe 

(06-02-13*, 

toegestuurd 

met 

toestemming 

van de 

Klantenkamer 

Waalwijk) 

 

6. Strategie 2013 De afgelopen jaren heeft de cliëntenraad zonder veel succes 

geprobeerd een uitwisseling op gang te brengen tussen de 

beleidsmedewerkers en haarzelf. Omdat in 2013 veel besluiten zullen 

worden genomen aangaande de Wsw, zijn de leden van mening dat 

enige druk gewenst is om resultaten te kunnen boeken. Kennismaking 

met de gemeenteraden is dan naar onze mening ook nodig. Per slot is 

de cliëntenraad Wsw een adviesorgaan van de gemeenten Venlo, 

Beesel en Bergen en in het leven geroepen om de belangen van de 

Wsw'ers op beleidsniveau te behartigen. De wens van de cliëntenraad 

is om op een positieve manier bij te kunnen dragen aan de 

ontwikkelingen. In het bijzonder wil zij onder de aandacht brengen 

wat de uitwerkingen in de praktijk zijn van het gevolgde beleid, en 

meedenken over hoe de (onherroepelijke) veranderingen het best 

ingezet kunnen worden voor onze achterban. 

 

 

7. 14:30 

Voorbereiding 

bijeenkomst 

gemeenteraden 

met LS 

 

 

LS geeft aan tot 15:00 de tijd te hebben ivm een tandartsafspraak. De 

raadsinformatiebrief die begin februari verstuurd zou worden is nog 

niet binnen.  

 

TS geeft aan dat de cliëntenraad in de geplande 

kennismakingsbijeenkomst met de gemeenteraden het verschil wil 

bespreken tussen bijstand en Wsw. Het is van belang dat de beslissers 

een goed beeld hebben over wie de Wsw'er is. TS geeft aan dat het 

ook nu in de regionale bijeenkomsten moeilijk is om de stem te laten 

horen van de Wsw'ers. Zeker mensen die hun verhaal minder goed of 

snel kunnen vertellen worden nog al eens ondergesneeuwd. PvR geeft 

aan dat het belangrijk is dat de stem van de Wsw'er gehoord wordt. 

 

AH vraagt of LS de agenda van de raadsvergaderingen heeft 

meegenomen zodat een datum gepland kan worden voor de 

kennismakingsbijeenkomst. LS geeft aan dat zij dit zo niet begrepen 

heeft en graag eerst in overleg gaat met de betreffende wethouder. Zij 

is van mening dat deze bijeenkomst niet zomaar doorgang kan vinden. 

LS zal deze week via e-mail haar reactie geven.  

 

AH vraagt of LS de data van de raadvergaderingen in april na wil 

kijken voor een geschikte datum. 

 

 

LS zorgt dat 

de 

cliëntenraad 

tijdig  

de raads-

informatie 

brief 

ontvangt. 

 

 

 

 

 

LS stuurt e-

mail met 

betrekking tot 

afspraken 

kennismaking 

(07-02-13*) 

 

LS bekijkt 

datum 

bijeenkomst 
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8. Rondvraag  Bij de receptie/beveiliging werd aangegeven dat het vanaf nu nodig is 

dat mensen begeleid worden naar een vergaderruimte. Het is niet meer 

mogelijk om als cliëntenraad een pas te krijgen. LS geeft haar 

telefoonnummer voor het geval er bij de receptie een contactpersoon 

opgegeven moet worden om mensen op te halen. 

 

 

9. Sluiting 15:15 

 

Volgende vergadering is op 05 maart 2013 van 13:00 tot 15:30  

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

komst.  

 

 

  

                                          *=afgehandeld 

 

 

Notulen goedgekeurd op 05-03- 2013 

Voorzitter Anita Hütten     


