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Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 05-11-2013 
 

Aanwezig: Anita Hütten (vz/notulist) (AH), Huub Theunissen 

(HT), Piet van Rooij (PvR), Thomas Sanders (TS) 

Afwezig met afmelding: Karin Hegger (KH),  Tamara Steeghs 

(TSt) 

Gast: Wim Strolenberg (WS) 

 

 

 

Omschrijving 

Agendapunt 

 

 Discussie Actie/Besluit 

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

 

 

2. Mededelingen/ 

post 
 HT heeft een nieuw telefoonnummer. 

 De heer Arie Simon, juridisch adviseur van MEE zal 7 januari 

aanwezig zijn op onze vergadering naar aanleiding van punt 4 

van de notulen van 1 oktober 2013. 

 AH heeft contact gelegd met de heer Ton Janssen van de 

Wwb/Wmo-raad gemeente Bergen. Zij hebben nog niet 

gereageerd. 

 KH laat weten dat zij, wegens omstandigheden op haar werk, 

verhinderd is. 

 

Ingekomen/ uitgaande stukken: 

 

 Informatie van de OR. AH heeft op 3 oktober een bericht 

gestuurd naar de trainer van de OR waarin zij het standpunt 

van de cliëntenraad, zoals benoemd in de notulen van 3 

september 2013, onder de aandacht gebracht heeft.  

 AH heeft als voorzitter een persoonlijke uitnodiging gekregen 

van Stichting de Pijler voor de Regionale overlegtafel Noord 

Limburg. Deze wordt op 13 november gehouden in Venlo. 

Voorzitters van de cliëntenraden WWB en Wmo waar wij in 

contact mee willen komen zijn ook uitgenodigd. AH zal dan 

aanwezig zijn. 

 Uitnodiging studiedag Limburgse Cliëntenraden 22 november. 

(van ons uit is er niemand die daar aanwezig kan zijn) 

 E-mail ingezonden brief Wsw-raden Parkstad passend werk 

 Planning Participatiewet (zie bijlage) 

 De Landelijke Cliëntenraad heeft een training ontwikkeld met 

een bijbehorend werkboek. De training kost €1850,-.  

Training:http://www.landelijkeclientenraad.nl/LandelijkeClien

tenraad.aspx?id=344&idn=509 

Werkboek:http://www.landelijkeclientenraad.nl/Content/Down

loads/LCR_16_aandachtspunten-reg_arbmarktbel.pdf 

 

AH past adres 

aan in 

contactlijst. 

*06-11-13 

http://www.landelijkeclientenraad.nl/LandelijkeClientenraad.aspx?id=344&idn=509
http://www.landelijkeclientenraad.nl/LandelijkeClientenraad.aspx?id=344&idn=509
http://www.landelijkeclientenraad.nl/Content/Downloads/LCR_16_aandachtspunten-reg_arbmarktbel.pdf
http://www.landelijkeclientenraad.nl/Content/Downloads/LCR_16_aandachtspunten-reg_arbmarktbel.pdf
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 Stuk 'Bijlage Maatschappelijke Partners', daarin staat dat de 

gemeenteraad op basis van het rapport 'Burgers aan zet', 

zelfsturing als centraal thema omarmd heeft (blz. 9) Op pagina 

32 staan interessant zaken aangaande de WAA. 

http://www.venlo.nl/gemeente_en_beleid/beleid-en-

middelen/Documents/Begroting%202014/6_Bijlage_maatscha

ppelijke_partners.pdf 

 In voorgenoemd stuk wordt het document Burgers aan zet 

vernoemd. Zie ook aanbevelingen op pagina 67: 

http://www.venlo.nl/gemeente_en_beleid/gemeenteraad-

venlo/SAM/Documents/brochure_SAM_17feb12_internet.pdf 

 TS: live debatten zijn te online te volgen: 

http://www.eerstekamer.nl/mobiel/begrip/livestream 

http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/livedebat/ 

 

3.Notulen 1 

oktober 2013 

 

Notulen worden goedgekeurd.  

 

 

4. Gast: Wim 

Strolenberg 

 

 

 

 

 

 

 

WS heeft naar aanleiding van onze vraag gekeken naar welke 

cliëntenraden er binnen Venlo, Beesel en Bergen actief zijn. Op 15 

oktober heeft hij ons contacten gestuurd van Bergen. Van de andere 

beleidsmedewerkers heeft hij en hebben wij niets gehoord. AH zal 

contact opnemen met beleidsmedewerkers Venlo en Beesel. 

 

Ontwikkelingen: 

Iedere gemeente geeft op eigen wijze vorm aan de 3 centralisaties. 

Venlo en Venray zijn per 1 januari 2013 een samenwerking aangegaan 

op het gebied van werk en inkomen. In navolging hiervan hebben de 

gemeenten Bergen en Gennip het voornemen om ook een dergellijke 

samenwerking aan te gaan die in 2014 in uitgewerkt moet zijn. Horst 

aan de Maas en Peel aan de Maas en Beesel, doen dat niet. De 

toekomst zal zijn dat er zoveel mogelijk regionaal georganiseerd zal 

gaan worden waarbij gemeenten elkaar steeds meer op zullen zoeken. 

 

AH geeft aan dat nog te veel gemeenteraadsleden onbekend zijn met 

de Wsw-clientenraad. Daar moeten we als cliëntenraad aan werken in 

2014. Het is onze taak om duidelijk te maken dat wij een adviesorgaan 

van de gemeenten zijn, samenwerking met andere clientenraden ook 

in het kader van de komende Particiaptiewet is een relevante stap. HT 

geeft aan dat hij (en wij) het zeer op prijs stelt dat WS zich betrokken 

toont bij cliëntenparticipatie en daar de waarde van ziet. Voor de 

andere beleidsmedewerkers is dat nog een aandachtspunt. TS geeft 

aan dat dit inderdaad nodig is, samenwerking moet steeds onder de 

aandacht gebracht worden. Het is fijn dat de Cliëntenraad beschikt 

over goede leden en een krachtige voorzitter die er power achter kan 

zetten.  

 

 

AH neemt 

contact op 

met 

beleidsmedew

erkers Venlo 

en Beesel 

 

http://www.venlo.nl/gemeente_en_beleid/beleid-en-middelen/Documents/Begroting%202014/6_Bijlage_maatschappelijke_partners.pdf
http://www.venlo.nl/gemeente_en_beleid/beleid-en-middelen/Documents/Begroting%202014/6_Bijlage_maatschappelijke_partners.pdf
http://www.venlo.nl/gemeente_en_beleid/beleid-en-middelen/Documents/Begroting%202014/6_Bijlage_maatschappelijke_partners.pdf
http://www.venlo.nl/gemeente_en_beleid/gemeenteraad-venlo/SAM/Documents/brochure_SAM_17feb12_internet.pdf
http://www.venlo.nl/gemeente_en_beleid/gemeenteraad-venlo/SAM/Documents/brochure_SAM_17feb12_internet.pdf
http://www.eerstekamer.nl/mobiel/begrip/livestream
http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/livedebat/
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TS geeft aan dat Venlo in de regionale bijeenkomsten (toen Wwnv) 

voorop loopt, hij heeft de indruk dat er niet (voldoende) 

samengewerkt wordt met bijvoorbeeld de gemeente Bergen. 

 

HT vraagt zich af wat er nu precies gaat gebeuren. Ik heb het gevoel 

dat er op dezelfde manier wordt doorgegaan, mensen worden nog 

steeds gediscrimineerd. Ik spreek gewoon huilende mensen. De 

cliënten worden niet serieus genomen. Het belang van de cliënt staat 

niet voorop maar dat van de organisatie. Er is een verschil in 

benadering zegt TS van Wsw-werkleiders of werkleiders met geen 

Wsw-ervaring. HT: het verschil tussen pedagoog en productieleider. 

TS: We betalen de Wsw'ers toch, of ze nu uitvallen of niet, waarom 

het niet gewoon goed regelen? Individuele ontwikkelingsplannen 

worden nu gedaan worden door iemand van P&O, alles ligt bij één 

persoon. HT: Mensen moeten tijdig betrokken worden, zorgvuldigheid 

is belangrijk ook bij het aansluiten bij het niveau van de cliënten, zij 

moeten ook inspraak hebben.  

AH wijst op het document 'Bijlage Maatschappelijke Partners' waarin 

zelfsturing een centraal thema is geworden in Venlo. Zij geeft aan dat  

voor kwetsbare mensen zelfsturing beslist niet vanzelfsprekend is. 

Cliëntenparticipatie is daar een belangrijke schakel tussen. 

 

TS: om gemeenteraden mee te krijgen moeten ook de 

beleidsmedewerkers en portefeuillehouders meegenomen worden. Het 

heeft met beeldvorming te maken. In Bergen doen we moeite om 

gemeenteraadsleden goed te informeren. Na de verkiezingen komt er 

echter weer een volledig nieuwe groep. 

 

HT: Als cliënten niet betrokken worden zullen de verliezen blijven. 

Het is nu pappen en nat houden, mensen worden niet gemotiveerd. Er 

moet toestemming zijn van de productieleider om eigen initiatief te 

tonen. We moeten van de ingewikkeldheid af, het is niet zo moeilijk. 

 

5. Samenwerkings-

verbanden 

cliëntenraden 

lokaal en landelijk 

 

Er zijn al een aantal punten naar voren gekomen in deze vergadering. 

PvR geeft aan dat hij bij de WVK geweest is. Daar deden ze verslag 

van onze presentatie in juni aan de gemeenteraden. Die positieve 

reactie deed mij goed, maar als ik hoor hoe het nu gaat denk ik: Wat 

hebben we bereikt? AH geeft aan dat het een langdurig proces zal zijn 

om de aandacht van de gemeenteraadsleden te (blijven) wekken. 

Samenwerking met andere cliëntenraden en onze achterban is een 

belangrijk aandachtspunt komend jaar. AH legt 13 november contact 

met de ander voorzitters (zie punt 2) 

 

 

 

6. Vergaderdata 

2014 

 

 

7 januari                                              9 september 

4 februari                                            7 oktober 

4 maart                                               4 november 

1 april                                                 December vakantie 

6 mei 

3 juni 

Juli/ augustus vakantie 
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7. Communicatie 

 
 Contact met de achterban 

 Website 

 Inspreek mogelijkheden/ nieuwe bijeenkomst gemeenteraden 

2014 wordt voor ons het jaar van de communicatie, we maken, naar 

het idee van PvR, dit een standaard agendapunt door het gehele jaar en 

benoemen ook actiepunten die we steeds kunnen en moeten blijven 

meten. 

 

AH geeft aan dat een website een handig middel is om in contact te 

treden met de buitenwereld. We kunnen daar berichten op plaatsten, 

notulen/ jaarverslagen. Ook dat de site interactief wordt, dat mensen 

mee kunnen praten is een manier om onze achterban te betrekken bij 

ons werk. Unaniem wordt besloten dat we een site gaan maken. AH 

zal dit doen. Afgesproken wordt een bedrag van €500,- . We houden 

in de opzet van de website er rekening mee dat andere cliëntenraden 

ook aan kunnen sluiten. 

 

AH maakt 

website 

 

AH zet 

communicatie 

standaard op 

de agenda in 

2014 

8. Rondvraag  Er zijn geen vragen 

 

 

9. Sluiting 15:25 

 

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

komst. Dit was de laatste vergadering van 2013. Het is wat vroeg maar 

aan iedereen fijne vakantie en tot in het nieuwe jaar. 

Volgende vergadering 7 januari 2014 

 

 

  

                                          *=afgehandeld 

Notulen goedgekeurd op …-…..- 2013 

Voorzitter Anita Hütten 
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BIJLAGE 
 


