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Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 05-03-2013 
 

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) 

Gasten: Erik Meijers (EM), Peter van Dijk (PvD), Thea 

Theunissen (TT) 

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

(MvL), Peter Rayer (PR) 

 

 

Omschrijving 

Agendapunt 

 

 Discussie Actie/Besluit 

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

 

 

2. Mededelingen/ 

post 
 Ontvangen Raadsinformatiebrief met bijlagen 3-3-2013 

TS had stukken al eerder online gevonden. 

 De LCR (landelijk cliëntenraad) heeft een handreiking 

gemaakt met de naam "Samen sterk". Zij geven hierin een 

visie op cliëntenparticipatie en hoe dit vorm gegeven kan 

worden. Diverse modellen worden benoemd. De definitie die 

gebruikt wordt mbt cliëntenparticipatie is: de beïnvloeding van 

gemeentelijk beleid en de uitvoering van gemeentelijk beleid, 

vanuit het perspectief en de ervaringsdeskundigheid van de 

"cliënt". 
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0

CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.vng.nl%2Ffiles%2Fvng%2Fnieuws_attachments%

2F2013%2Flcr-wmo-werk-bijstand-samenwerken-
clienten_0.pdf&ei=vb84UZH8Ose60QWv8IC4CA&usg=AFQjCNGa_gNx2f9HvaFkuy1rBhx

gV2LMKw&bvm=bv.43287494,d.d2k 

 AH heeft naar aanleiding van de vorige vergadering een 

concept advies cliëntenparticipatie opgesteld. De leden gaan 

akkoord met de inhoud. Er wordt nog gewacht met het 

versturen van de brief tot wanneer we meer weten over de 

bijeenkomst met de gemeenteraden. 

 TSt heeft via de e-mail een vraag voorgelegd die zij te horen 

heeft gekregen in haar werk. Kun je ontslag nemen bij de 

WAA. De mening van de cliëntenraad is dat dit wel mogelijk 

moet zijn maar dat dan waarschijnlijk de Wsw-indicatie komt 

te vervallen. 

 PvR heeft een nieuwsbrief van de CNV doorgestuurd, hij 

vraagt of wij dit in de toekomst ook op prijs stellen. 

 TSt vraagt waarom we zo weinig van de gemeente Beesel 

horen. Ik kom uit deze gemeente maar ik heb het idee dat zij 

weinig tot geen contact hebben met de cliëntenraad. AH geeft 

aan dat zij de agenda en de notulen altijd door stuurt naar 

Marcel van den Broek van de gemeente Beesel. Hij zal ook 

aanwezig zijn bij de bijeenkomst op 7 maart. 

 Uitnodiging 7 maart 10:00 uur kennismaking bestuur GR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PvR stuurt 

CNV 

berichten door 
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3.Notulen 5 

februari 2013 

 

Notulen worden goedgekeurd 

 

 

4. Kennismaking 

gemeenteraden 

april 

AH heeft deze ochtend gesproken met de heer Strolenberg van de 

gemeente Bergen. Dit naar aanleiding van onze e-mail dd 15 februari 

waarin wij aan hebben gegeven dat wij als cliëntenraad niet meer af 

willen wachten of er gereageerd wordt op onze verzoeken en dat een 

kennismaking met de gemeenteraden nog steeds op onze agenda blijft 

staan. De heer Strolenberg zal in de voorbereiding onze 

contactpersoon zijn. De bijeenkomst zal plaatsvinden in april/mei. De 

invalshoek van de cliëntenraad is dat zij bij wil dragen aan een juiste 

beeldvorming over mensen uit de Wsw (wat betekent het hebben van 

een Wsw-indicatie in de praktijk) en daarnaast duidelijk te maken wat 

cliëntenparticipatie precies inhoudt. Wij willen vooral op een 

positieve manier gezamenlijk optrekken bij de totstandkoming van de 

lokale invulling van de Participatiewet. Om het een en ander verder 

door te spreken wil de cliëntenraad de heer Strolenberg uitnodigen op 

de vergadering van 2 april. 

 

AH nodigt de 

heer 

Strolenberg 

uit voor 2 

april 

(07-03-13*) 

 

5. Kennismaking 

OR WAA 

Aanwezig zijn de heer Erik Meijers, voorzitter van de OR. De heer 

Peter van Dijk, vice-voorziter, mevrouw Thea Theunissen, secretaris 

van de OR. De heer Peter Rayer is verhinderd. 

De leden van de OR bedanken ons voor de uitnodiging om elkaar eens 

te ontmoeten. Volgens de OR is het op dit moment zo dat er weinig 

gecommuniceerd wordt, ook vanuit de politiek. Ook trekken naar 

mening van de OR de gemeenten steeds meer opdrachten terug. De 

bezuinigingen en de veranderingen binnen de Wsw houden ook de OR 

leden bezig. Zij zouden graag meer betrokken worden bij de 

visievorming, hoe de toekomst er (lokaal) binnen de Wsw uit gaat 

zien. TS geeft aan dat het gevoel bestaat dat de functies (na 

reorganisatie) al vergeven zijn. Volgens EM zijn veel beslissingen 

gestoeld op financiële prikkels. AH geeft aan dat voor de cliëntenraad 

Wsw het belang van de achterban voorop staat en de cliëntenraad op 

een positieve manier mee wil denken over het toekomstige beleid. 

Informatie verstrekking vanuit de gemeenten is echter tot nu toe een 

probleem geweest. EM geeft aan dat zij als OR geen enkele informatie 

krijgen. EM geeft aan dat Wsw'ers bijzondere werknemers zijn die iets 

meer nodig hebben dan er nu vaak geboden wordt. Er wordt niet 

gevraagd wat wil je, er is geen markt voor persoonlijke interesses. TS 

voegt toe dat het een balans moet zijn tussen banen en wensen. 

Gemeenten zouden beter op de hoogte moeten zijn over wat er op de 

werkvloer echt speelt en wat het betekent om een Wsw-indicatie te 

hebben. Het is niet mogelijk om puur commercieel te werken met 

Wsw'ers. HT geeft aan dat de expertise onder de mensen die leiding 

geven aan Wsw'ers er niet meer is. De Wsw'ers zelf voelen dat er 

onrust is maar er wordt hen niets verteld. Waarom zou je mensen niet 

informeren? Op een juiste manier gebracht kan dit veel 

onduidelijkheid en daarmee stress wegnemen. EM zegt dat er een 

convenant is om open en eerlijk met elkaar om te gaan. Daar komt in 

de praktijk niet veel van terecht.  
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De veranderingen en de haken en ogen aan de nieuwe Participatiewet 

zijn ook een maatschappelijk probleem. De vraag is hoe en of we 

elkaar informeel kunnen voeden. Uiteraard is het zo dat de 

cliëntenraad zich richt op beleid en gemeenten en de OR op uitvoering 

en WAA. Dat neemt niet weg dat we misschien iets voor elkaar 

kunnen betekenen. TS vindt dat logisch denken nodig is, er moet meer 

gegund worden. Wsw'ers moeten toch betaald worden en als zij geen 

opdrachten van de gemeenten krijgen dan moet er twee keer geld 

uitgegeven worden. EM zegt dat er afgerekend wordt op euro's en er 

vanuit korte termijn gedacht wordt. Er moet meer gepraat worden. 

Managers hebben geen affiniteit met de doelgroep. AH geeft aan dat 

het de intentie van de cliëntenraad is om aan gemeenten duidelijk te 

maken wie die doelgroep precies is en wat zij nodig heeft. De OR zou 

daaraan ook een waardevolle bijdrage kunnen leveren. 

 

6. Rondvraag  Geen vragen 

 

 

9. Sluiting 15:30 

 

Volgende vergadering is op 2 april 2013 van 13:00 tot 15:30  

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

komst.  

 

 

  

                                          *=afgehandeld 

 

 

Notulen goedgekeurd op 02-04- 2013 

Voorzitter Anita Hütten     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


