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Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 10-04-2012 
 

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

(HT), Piet van Rooij (PvR). 

Afwezig: Karin Hegger (KH)(met afmelding), Thomas Sanders 

(TS)(met afmelding), Marij van Leipsig (MvL) (met afmelding), 

Ton Hegger (TH), Wim Strolenberg (WS)(Bergen)(zonder 

afmelding). 

 

 

 

Omschrijving 

Agendapunt 

 

 Discussie Actie/Besluit 

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

 

 

2. Mededelingen/ 

post 

Mededelingen: 

 AH is naar de bijeenkomst van de landelijke cliëntenraad 

geweest op 29 maart.  

 De cliëntenraad Wsw Eindhoven heeft 20 criteria opgesteld om 

te komen tot een succesvolle cliëntenraad binnen de Wsw. AH 

stuurt een digitale versie hiervan 

 KH zal vanaf mei weer aanwezig zijn op de vergaderingen 

 Er is een artikel in de AktuaWAA (maart) gekomen over de 

cliëntenraad. 

 TS is bij de gemeentelijke bijeenkomst geweest en heeft laten 

weten dat er een nieuwsbrief over de WWNV wordt gemaakt. 

Alle stukken zijn door AH doorgestuurd. 

 

 

 

 

AH stuurt 

voorwaarden 

 

 

 

3.Notulen 14 

februari 2012.  

 

Notulen komen nogmaals op de agenda van 8 mei zodat we het met 

alle raadsleden kunnen doornemen 

 

4. Presentatie 

wetsvoorstel 

werken naar 

vermogen 

Door het kleine aantal aanwezigen wordt de presentatie 

doorgeschoven naar 8 mei. Ook omdat eventuele nieuwe raadsleden 

deel kunnen nemen aan deze deskundigheidsbevordering. 

 

5. 14:30 Wim 

Strolenberg stand 

van zaken WWNV 

lokaal 

 

De heer Strolenberg was onze afspraak vergeten maar zal op 8 mei om 

13:00 aanwezig zijn om alsnog de uitleg te geven. 

 

 

6. 15:00 

kennismaking 

kandidaat 

raadsleden. 

De aangemelde kandidaten waren niet aanwezig. 

PvR stelt voor om als er te weinig leden zijn samen te gaan werken 

met andere raden. AH geeft aan dat het aanvullen van de leden nu 

prioriteit heeft.  
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7. Rondvraag (wat 

verder nog 

besproken is) 

We willen TH en MvL uitnodigen voor de volgende vergadering om 

een half uurtje koffie te komen drinken. 

 

In het najaar (eind september) willen we een kennismaking 

organiseren met de gemeenteraden. De uitnodiging van 12 juni voor 

de wethouders laten we vervallen omdat we nog niet voldoende 

hebben om te bespreken 

 

AH stelt voor om de heer Simons te vragen of hij weer in de raad zou 

willen plaats nemen. PvR en HT gaan akkoord 

AH stuurt 

uitnodiging 

 

 

 

 

 

 

AH legt 

contact met de 

heer Simons. 

10. Sluiting 14:30 

 

Volgende vergadering is op 8 mei van 13:00 tot 15:30 en staat weer in 

het teken van de presentatie over de Wet werken naar vermogen. 

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

komst. 

 

 

 

Notulen goedgekeurd op …-…..- 2011 

  

Voorzitter     

Anita Hütten     


