Wsw-cliëntenraad Venlo Beesel Bergen
Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 13-11-2012
Aanwezig: Anita Hütten (vz/notulist) (AH), Huub Theunissen
(HT), Thomas Sanders (TS), Adbelkader Tacheu (AT), Piet van
Rooij (PvR).
Afwezig met afmelding: Marij van Leipsig (MvL), Karin Hegger
(KH)
Omschrijving
Agendapunt

Discussie

1. Opening

De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom.

2. Mededelingen/
post

 KH heeft zich afgemeld voor de komende vergadering(en) zij
weet niet precies wanneer zij haar werkzaamheden weer gaat
hervatten. Huub zorgt voor een bloemetje
 De heer Abdelkader Tacheu is ons nieuwste raadslid. Wij
heten hem van harte welkom! AH maakt een nieuwe
adressenlijst.
 Wie heeft er gehoord hoe het gaat met Marij? AH stuurt haar
een bericht.
 27 november gaat TS naar de bijeenkomst van de gemeenten in
Horst. Hij laat ons weten wat er besproken is.
 Het jaarverslag zal gemaakt worden door AH
 Het regeerakkoord is op 29 oktober uitgekomen. Interessante
punten zijn onder andere:
*Nederland zal het verdrag van de VN voor de rechten van de
gehandicapten ratificeren (bekrachtigen) (blz. 19)
*Hulpverleners moeten meer samen gaan werken en minder
langs elkaar heen. (blz. 25)
*Decentralisatie (meer taken van overheid naar gemeenten)
moet ertoe bijdragen dat de eigen kracht, het sociale netwerk
en de voorzieningen in een gemeente beter worden benut. Het
accent zal steeds liggen op participatie in de samenleving.
*Het wetsvoorstel Werken naar Vermogen wordt vervangen
door een nieuwe participatiewet in te voeren op 1 januari 2014.
- Een quotumregeling van 5% (verplichting voor werkgevers
om een bepaald percentage mensen met een arbeidshandicap
aan te nemen) wordt stapsgewijs in 6 jaar ingevoerd.
- Herbeoordeling voor Wajongers wordt geschrapt
- Instroom sociale werkvoorziening in huidige vorm stopt met
ingang van 1 januari 2014
- Voor zover werknemers voor een loon onder het wettelijk
minimumloon werken, is dat altijd tijdelijk en groeit het totaal
van loon en aanvullende uitkering toe naar het wettelijk
minimumloon. (blz. 35-36)
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Actie/Besluit

HT Bloemetje
voor Karin
AH maakt
nieuwe
adressenlijst
(14-11-12*)
AH bericht
aan Marij
(14-11-12*)
TS gaat naar
bijeenkomst
27-11-12
AH maakt
jaarverslag
2012

* afgehandeld
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Omschrijving
Agendapunt

Discussie

3.Notulen 18
september 2012.

Notulen zijn goedgekeurd
PvR vraagt of er nog extra op gelet kan worden dat als mensen zich
afgemeld hebben dit vermeld wordt bij de kop afwezig in de notulen.

4. Planning nieuwe
data 2013

De vergaderingen in 2013 zijn gepland op dinsdag 13:00 tot 15:30
15 januari 2013
5 februari 2013
5 maart 2013
2 april 2013
7 mei 2013
4 juni 2013
Juli en augustus vakantie
3 september 2013
1 oktober 2013
5 november 2013
December vakantie
Mevrouw Tamara Steeghs had via e-mail aan ons gevraagd of zij een
presentatie mocht houden. Met haar was aanwezig mevrouw Sonja
Visser van het Zelfregiecentrum. www.zelfregiecentrum.nl
Tamara heeft 7 jaar bij WAA gewerkt en maakt zich zorgen over hoe
er daar met medewerkers wordt omgegaan. In haar presentatie geeft
zij voorbeelden, met name over dat er binnen de WAA vaak gezegd
wordt dat iets voor iemand niet haalbaar is of dat iemand iets niet kan.
De nadruk ligt naar haar mening teveel op productie in plaats van op
mensen ontwikkelen. Zij vindt dit erg spijtig en geeft voorbeelden van
hoe het beter kan. Zij vraagt aan ons als Wsw cliëntenraad of wij hier
iets mee kunnen en daar aandacht aan willen besteden. Afgesproken is
dat wij contact houden met mevrouw Steeghs en mevrouw Visser.

5. 14:00- 15:00
Presentatie Tamara
Steeghs

6. Bijeenkomst
gemeenteraden

De bedoeling van de bijeenkomst met de gemeenteraden is om ons als
cliëntenraad onder de aandacht te brengen bij de gemeenteraadsleden
zodat zij ook aan ons denken, en wij meer betrokken gaan worden bij
het besluitproces. Daarnaast om de avond of middag te gebruiken voor
informatie/uitwisseling, ideeën daarover willen we graag met de heer
Strolenberg bespreken in januari.

7. Rondvraag

Geen opmerkingen

8. Sluiting 15:15

Volgende vergadering is op 15 januari 2013 van 13:00 tot 15:30
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar
komst. Fijne vakantie!

Actie/Besluit

AH nodigt de
heer
Strolenberg
uit.
(14-11-2012*)

Notulen goedgekeurd op …-…..- 2012
Voorzitter
Anita Hütten
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