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Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 18-09-2012 
 

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

(HT), Thomas Sanders (TS), Branko Hagen (BH), Adbelkader 

Tacheu (AT). 

Afwezig: Marij van Leipsig (MvL), Karin Hegger (KH), Piet van 

Rooij (PvR), 

 

 

 

Omschrijving 

Agendapunt 

 

 Discussie Actie/Besluit 

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

 

 

2. Kennismaking 

B. Hagen LCR 

 

In juli is er een rapport uitgekomen van TNO 

http://www.tno.nl/content.cfm?context=overtno&content=persbericht

&laag1=37&item_id=201207180030 waaruit blijkt dat "werknemers 

die werkzaam zijn via de Wet Sociale Werkvoorziening behoren tot de 

risicogroepen", om te maken te krijgen met agressie op het werk. De 

heer Hagen is geïnteresseerd in de mening van de Wsw-raden 

verspreid over Nederland om te weten te komen of er als LCR actie 

nodig is op dit punt. Omdat wij als cliëntenraad nog geen contacten 

gelegd hebben met onze achterban is het moeilijk om hier uitspraken 

over te doen. De heer Hagen houdt ons op de hoogte van eventuele 

ontwikkelingen. 

 

 

3. Mededelingen/ 

post 
 Stukken regionale bijeenkomsten 

 Vraag van mevrouw Steeghs via e-mail of zij een idee dat zij 

heeft mag presenteren voor de cliëntenraad. Afgesproken is dat 

zij op de vergadering van 13 november aanwezig zal zijn. 

 Van de vereniging Mobility heeft AH stukken gekregen over 

de verkiezingen. Deze zijn per e-mail aan de leden verstuurd. 

 

 

 

4.Notulen 19 juni 

2012.  

 

KH en PvR konden door omstandigheden vandaag niet aanwezig zijn. 

De goedkeuring van de notulen wordt doorgeschoven naar de 

volgende vergadering. 

 

 

5. Bijeenkomst 

gemeenteraden 

oktober/januari 

 

 

 

 

 

 

Niet behandeld  
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Omschrijving 

Agendapunt 

 

 Discussie Actie/Besluit 

6. 15:00 

Kennismaking 

kandidaat raadslid 

KH heeft uit haar contacten een kandidaat-raadslid gevonden. De heer 

Abdelkader Tacheu heeft met ons kennisgemaakt. De heer Tacheu 

staat op de wachtlijst en geeft aan graag op te willen komen voor de 

belangen van onze doelgroep. Omdat KH en PvR niet aanwezig waren 

hebben we besloten de heer Tacheu opnieuw uit te nodigen om (dit 

keer een volledige) vergadering bij te wonen op 13 november. 

  

 

7. Rondvraag  Geen opmerkingen 

 

 

8. Sluiting 15:00 

 

Volgende vergadering is op 9 oktober van 13:00 tot 15:30  

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

komst.  

 

 

 

Notulen goedgekeurd op …-…..- 2012 

Voorzitter Anita Hütten     


