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Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 15-01-2013 
 

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

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

(AT), Huub Theunissen (HT), Lilian Sweens-van Grimbergen 

(LS), Gert Franssen (GF) 

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

(MvL), Wim Strolenberg (WS) 

 

 

Omschrijving 

Agendapunt 

 

 Discussie Actie/Besluit 

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

 

 

2. Mededelingen/ 

post 
 KH zal vanaf 2 april weer aanwezig zijn op de vergaderingen 

 HT heeft nog geen contact kunnen leggen met KH. We 

spreken af dat KH 2 april nog een bloemetje krijgt ivm maar 

ziek zijn. 

 TS is bij de gemeentelijke bijeenkomst geweest. Hij geeft aan 

dat iedereen nog zoekende is. Er zijn veel verschillende ideeën, 

zo denkt de gemeente Horst aan een meer kleinschalige aanpak 

in zake de nieuwe participatiewet. Veel Wsw- werkelozen 

worden nu als vrijwilliger aan het werk gezet. Mensen hebben 

tegenwoordig weinig te kiezen. Volgens TS zijn sw-bedrijven 

te groot waardoor het beleid moeilijk verloopt. Ook hij geeft 

aan dat kiezen voor kleinschalig Wsw-beleid misschien een 

meer persoonlijke aanpak geeft dat uit kan pakken in het 

voordeel van de Wsw'er. TSt geeft aan dat juist die 

persoonlijke begeleiding zo belangrijk is. HT zegt dat nu 

eerder mensen vanuit een uitkering van vanuit de Wsw aan het 

werk worden gezet. De cliëntenraadsleden maken aan 

mevrouw Sweens duidelijk dat wij als raad daar een advies 

over geschreven hebben. AH heeft dit niet bij zich maar zal het 

opzoeken. De grens van de uitstroom binnen de WAA is 

bereikt dat betekent (op vraag van AT) dat er ook geen tot 

weinig instroom is. 

 De verordening wachtlijstbeheer van de gemeente Venlo is 

onder de volgende link te vinden: 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/

Actueel/Venlo/103756.html  

Zie artikel 2 lid 4: de overige 20% van de plaatsingen vindt 

plaats volgens het gestelde onder lid 1 en 2. 

 

HT 2 april 

bloemen 

meenemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AH zoekt 

advies op en 

verstuurt dit 

met de 

notulen 

(29-01-13*) 

3. Welkom Tamara AH heet mevrouw Tamara Steeghs van harte welkom. Zij legt kort uit 

wat wij doen binnen de Cliëntenraad Venlo, Beesel en Bergen 

AH maakt nieuwe adressenlijst 

 

AH maakt 

nieuwe 

adressenlijst 

(29-01-13*) 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Venlo/103756.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Venlo/103756.html
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Omschrijving 

Agendapunt 

 

 Discussie Actie/Besluit 

4.Notulen 13 

november 2012/ 

Jaarverslag 2012  

 

Notulen en het jaarverslag worden goedgekeurd 

 

 

5. Kennismaking 

Samira Ziani 

Ivm drukte op het werk kon mevrouw Samira Ziani niet aanwezig zijn 

vandaag. Wij zien haar graag volgende vergadering. Mevrouw Ziani 

overweegt om als raadslid onze cliëntenraad te komen versterken. 

 

 

6. Kennismaking 

mevrouw Sweens 

(beleidsadviseur 

gemeente Venlo) 

Mevrouw Sweens is sinds juli beleidsadviseur bij de gemeente Venlo. 

Zij is nu onze contactpersoon en volgt daarmee de heer Hubert 

Wijnandts op. Zij heeft 11 jaar in Valkenswaard gewerkt en is 

zijdelings betrokken geweest bij sw-bedrijven Ergon en de Risse 

groep. Zij is bezig geweest met de Wet werken naar vermogen en gaat 

nu, samen met de heer Gert Franssen, vormgeven aan de nieuwe 

participatiewet. Haar bijdrage zal zich voornamelijk richten op het 

monitoren van de financiën. 

 

 

7. Voorbereiding 

bijeenkomst 

gemeenteraden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Strolenberg is door persoonlijke omstandigheden niet 

aanwezig bij de vergadering. De heer Gert Franssen (Coördinator 

beleidsadviseur /Projectleider Wet Werken naar Vermogen), is 

aanwezig om de huidige ontwikkelingen binnen de Wsw toe te 

lichten.  

 

Duidelijk is dat de Wsw stopt. Er zal geen instroom meer mogelijk 

zijn binnen de nieuwe participatiewet. Op dit moment wordt binnen de 

gemeenten onderzocht hoe nu verder met de WAA en de Wsw. Op dit 

moment moet er geld bij en de vraag is hoe houden we alles 

betaalbaar. Begin februari komt er een raadsinformatiebrief en in mei 

en juni zijn er bestuurlijke bijeenkomsten over het onderwerp. 

 

De visie is: Iedereen doet mee, zo min mogelijk in een beschermde 

omgeving. De gemeenten blijven wel ondersteuning bieden aan het 

beschut werken. Voor al het andere werk moeten er alternatieven 

gezocht worden. AH geeft aan dat de cliëntenraad graag mee wil 

denken over het onderwerp. HT geeft aan dat zijn grote zorg is hoe 

"onze mensen" nog beschermt worden.  

 

Ons doel met de bijeenkomst voor de gemeenteraden is om in gesprek 

te gaan met de gemeenteraadsleden. Om hen te wijzen op de praktijk. 

TS geeft aan dat gemeenteraadsleden ook eens onverwacht binnen 

moeten lopen bij de WAA, aanwezig zijn op dit soort momenten geeft 

een beter beeld van de werkelijkheid dan een open dag of iets 

dergelijks. TS deelt de zorg met HT over het welzijn van de Wsw'ers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LS zorgt dat 

de 

cliëntenraad 

tijdig  

de raads-

informatie 

brief 

ontvangt. 
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GF is van mening dat de WAA goed bezig is en dat er een goede 

informatievoorziening is vanuit het management. Hij zegt dat de 

onrust nog al mee valt. GF geeft aan dat de herpositionering van de  

 

 

WAA een verandering met zich meebrengt en dit voor de werknemers 

als bedreigend kan worden ervaren, maar de WAA is bewust bezig 

met informeren en geruststellen. Dit is echter niet zoals het op de 

werkvloer ervaren wordt. 

 

HT vraagt waar op dit moment de ontwikkeling is van de mensen? 

Wsw'ers moeten zich ook kunnen ontwikkelen. Op dit moment is de 

vraag of de WAA een mens-ontwikkelbedrijf of een productiebedrijf 

is. Er worden geen duidelijke keuzes gemaakt. 

 

Door een aantal raadsleden wordt gezegd dat het belangrijk is om te 

zoeken naar mogelijkheden van mensen. Op dit moment zien we dat 

er toch een aantal mensen weer terug komt in de Wsw vanuit het 

reguliere bedrijfsleven. 

 

8. Rondvraag  LS geeft aan positief verrast te zijn door de benadering van de 

cliëntenraadsleden. TS geeft aan dat er veel praktijkervaring zit bij de 

cliëntenraad waar de gemeenten gebruik van kunnen maken! AH geeft 

tot slot aan dat het belangrijk is om als cliëntenraad goed 

geïnformeerd te worden vanuit de gemeenten, zeker dit jaar waarin 

belangrijke beslissingen zullen vallen.  

 

Wij richten ons op een vruchtbare samenwerking waarin we als 

cliëntenraad ook echt een concrete bijdrage kunnen leveren. LS en GF 

geven aan hun best te doen om binnen hun mogelijkheden de 

cliëntenraad te informeren en te betrekken bij het proces richting de 

participatiewet. 

 

 

9. Sluiting 15:45 

 

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

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

komst.  

 

 

 

Notulen goedgekeurd op 05-02- 2013 

Voorzitter Anita Hütten     


