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Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 25-04-2013 

              07-05-2013 
 

Aanwezig: Anita Hütten (vz/notulist) (AH), Karin Hegger (alleen 

07-05)(KH), Piet van Rooij (PvR), Thomas Sanders (TS), Tamara 

Steeghs (TSt), Adbelkader Tacheu (AT), Huub Theunissen (alleen 

25-04)(HT) 

Gasten: Erik Meijers (EM), Thea Theunissen (alleen 07-05)(TT), 

Peter van Dijk (PvD), Sonja Visser (alleen 25-04)(SV) 

Afwezig met afmelding: Marij van Leipsig (MvL), Peter Rayer (PR),  

Afwezig zonder afmelding: Samira Ziani (SZ) 

 

Omschrijving 

Agendapunt 

 

 Discussie Actie/Besluit 

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

Deze notulen betreffen 2 vergaderingen, namelijk de extra ingelaste 

'brainstorm' vergadering van 25 april gehouden in het 

Zelfregiecentrum te Venlo, en de reguliere vergadering van 7 mei. De 

datum achter de aanwezigen betekent dat zij alleen op die vergadering 

aanwezig waren. 

 

 

2. Mededelingen/ 

post 
 De participatiewet is uitgesteld tot 1 januari 2015, 

loondispensatie vervalt en de plannen lijken op die uit het 

rapport van commissie Westerlaken (regio’s) 

 WAA gaat niet commercieel 

 Het LCR-congres vond plaats op 11 april jl. AH heeft deze ivm 

ziekte niet bijgewoond. 

 AH geeft aan dat het gesprek op 12 april met Jetta Klijnsma 

prima is verlopen. Foto hiervan 

http://www.stavoor.nl/algemeen/nieuws/staatssecretaris-jetta-

klijnsma-op-bezoek-bij-stavoor-(1).aspx 

 Er is een gesprek geweest met Leo Peters, strategisch 

beleidsmedewerker maatschappelijke participatie van de 

gemeente Heerlen. Zij hebben al 3 jaar een uitgebreide vorm 

van cliëntenparticipatie. Wij hadden hem en de voorzitter 

uitgenodigd voor 11 juni maar zij zijn helaas verhinderd. We 

hebben genoeg om zelf te bespreken met de gemeenteraden. 

 AT, TSt en PvR hebben nog steeds geen betaling ontvangen 

voor het bijwonen van de vergaderingen. AH heeft 19-04 

contact gehad met de nieuwe contactpersoon van de gemeente 

Venlo mevrouw Maria Sonnemans. Zij verzorgt vanaf april de 

betalingen voor de cliëntenraad. AH zal haar nogmaals vragen 

wanneer de betalingen gedaan worden. 

 Wij heten KH weer van harte welkom! 

 TS neemt contact op met MvL om te vragen of zij nog op de 

ledenlijst van de Cliëntenraad wil blijven staan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AH doet 

navraag naar 

betalingen. 

*13-05-2013 

 

 

 

TS neemt 

contact op 

met MvL 

http://www.stavoor.nl/algemeen/nieuws/staatssecretaris-jetta-klijnsma-op-bezoek-bij-stavoor-(1).aspx
http://www.stavoor.nl/algemeen/nieuws/staatssecretaris-jetta-klijnsma-op-bezoek-bij-stavoor-(1).aspx
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Post:  

 E-mail griffier Venlo, dat zij nogmaals de uitnodiging van de 

cliëntenraad voor 11 juni onder de aandacht gebracht heeft van 

de gemeenteraadsleden van Venlo, Beesel en Bergen. 

 Diverse stukken ter informatie OR 

 Annulering bijeenkomst Participatiewet (regionale 

beleidsgroep) 

 

3.Notulen 2 april 

2013 

 

Notulen worden goedgekeurd. 

 

TS voegt toe naar aanleiding van het verschil in indeling van de 

salarisschalen: Iedereen met een sw-functie (teamleiders), hebben 

recent een lagere functie gehad. In 2009 is het strafbaar gesteld om 

arbeidsgehandicapten te discrimineren met name op loon. Dat 

loonverschil is voor sommige mensen 40% minder ten opzichte van 

mensen met een reguliere functie (maar met precies de zelfde 

werkzaamheden/ functieomschrijving). TS vindt dit zorgelijk. 

Het gaat om 2 punten: 

1. Alle cruciale functies worden niet meer door een Wsw'er 

uitgevoerd. (functies zijn naar NV'ers gegaan) (dit is volgens 

TS alleen is al onlogisch omdat dit meer dan €40.000 per jaar 

extra kost en mensen met een Wsw-indicatie beter op de 

hoogte zijn hoe om te gaan met de doelgroep) 

2. Discriminatie op loon 

 

PvR geeft aan dat we moeten vragen of de OR ingestemd heeft. TS 

geeft aan dat de OR hier geen hand in gehad heeft. Formeel is de 

functie vervallen omdat de naam opgeheven is. 'commerciële' mensen 

worden binnengehaald. 

 

Opvallend is volgens TS dat er nu al veel meer mensen zijn overleden 

dan vorig jaar, zeer aannemelijk is dat door stress. Maar een Sw'er kun 

je altijd afschrijven omdat zij toch al ziek zijn. Ook de managers 

komen met een burn-out thuis te zitten. 

KH geeft aan dat ook zij bij MEE merkt dat er meer ziekteverzuim is, 

maar je kunt het niet hard maken dat het aan stress ligt. 

 

 

4a. Samenvatting 

vergadering 25 

april 2013 

 

Vergadering 25 april 2013 (brainstorm) 
 

Kijk eens met een open vizier, wat kun je anders doen dan nu? 

Wij denken dat bij de presentatie het voor het luisterende 

gemeenteraadslid ook om geld gaat. Naar onze mening kan het beter 

voor minder. 

 

Nu zijn de opbrengsten te laag en de (loon) kosten te hoog van directie 

en middenkader. De WAA moet regels uitvoeren, verslaggeving, 

rapportages en daarmee verantwoording afleggen. Deze 

uitvoeringskosten kunnen gemeenten beïnvloeden door minder aan 

regelgeving te doen. 
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Op dit moment willen gemeenten ingrijpen door mensen geen 

contracten meer te geven, maar als de uitvoering slimmer wordt 

aangepakt dan kan er veel bespaard worden. Zo moet bijvoorbeeld in 

de (nieuwe) toekomst een Wsw'er (kaal, dus zonder overhead) 

€145,83 per week opbrengen om loonkosten neutraal te zijn. Alles wat 

ze meer kunnen verdienen kan ingezet worden voor de overige kosten. 

Nu spelen er veel belangen, met name belangen om een organisatie 

zoals de WAA in stand te houden. 

 

Inclusie is een overkoepelende visie waarop wij ons verhaal kunnen 

leggen. Wat willen de gemeenten met en voor hun burger? Dus niet 

alleen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt maar voor al 

hun inwoners? "Inclusie betekent dat iedereen ongeacht zijn 

achtergrond of huidige situatie er als vanzelfsprekend bij hoort. De 

situatie die ontstaat wanneer iemand ervaart dat hij welkom is en 

contact kan maken met zijn omgeving". 

 

Korte uitleg: Inclusie wordt vaak gebruikt als het gaat over mensen 

met een beperking, dat zij mee kunnen doen in de samenleving. Uit 

onderzoek blijkt dat inclusie veel groter is dan dat. Inclusie zou 

moeten gelden voor iedereen en niet voorbehouden zijn aan een 

bepaalde doelgroep. Inclusie is een einddoel en de weg er heen bestaat 

uit het verminderen van obstakels die inclusie belemmeren. Een 

gemeenten kan daar een ondersteunende rol in spelen, met name als 

zij gestructureerd werken bijvoorbeeld via het Inclusiemodel. 

 

Er zit veel meer ruimte, veel meer potentieel in mensen wat nog niet 

benut is. Van SV krijgen we het voorbeeld van het Zelfregiecentrum, 

waar als proef 10 mensen met een (ernstige) AWBZ-indicatie een 

opleiding gehad hebben van 1 jaar en waarvan er nu 6 uitgestroomd 

zijn naar regulier werk. (Deze mensen worden nu binnen de Wsw 

gezien als mensen die zich niet verder kunnen ontwikkelen.) Met 

andere woorden het loont dus om in te zetten op de kwaliteiten van 

mensen en dat iedereen zich kan ontwikkelen als aan de juiste 

voorwaarden wordt voldaan. Soms kost dat misschien meer tijd, maar 

uiteindelijk levert dat (de maatschappij) meer op. 

Als je aansluit bij de beperking kost iemand heel veel geld. Als je 

aansluit bij iemands kwaliteit levert iemand steeds meer op. 

 

Voorbeeld: De dagbesteding AWBZ kost €40.000,- per jaar, als je 

mensen vrijwilligerswerk laat doen dan vervallen deze kosten en 

blijven alleen de kosten voor de uitkering over, maar daarmee zijn 

deze mensen wel van betekenis in de maatschappij. 

 

Wat is goed: *Mensen wordt structuur geboden 

  *Mensen kunnen meedoen 

  *Mensen worden beloond voor hun werk 
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Adviseren: *Begin bij de mensen (wat voor obstakels ervaren zij?) 

  *Wat zijn de kwaliteiten van mensen? 

  *Weg met de lagen 

  *Snijden in de overhead 

  * Mensen hebben begeleiding nodig én werk 

  *Aansluiten bij kwaliteiten en deze ontwikkelen levert 

                           iets op, denk aan voorbeeld Zelfregiecentrum waar 6 

                           van de 10 mensen na een opleiding van 1 jaar  

                            uitgestroomd zijn naar regulier werk. 

  *3 voorbeelden aangeven (Peter, Huub en Thomas) 

 

4b. Voorbereiding 

kennismaking 

gemeenteraden 11 

juni (vergadering 

7-05-213) 

 

AH geeft een korte presentatie over inclusie. Alle raadsleden gaan 

akkoord dat we deze zonder verdere aanpassingen kunnen gebruiken 

als uitleg over onze visie op 11 juni. 

 

AH geeft als tip dat het belangrijk is om bij de voorbereiding rekening 

te houden met bronvermelding. (Waar heb je de informatie gevonden, 

welke bladzijde of website en bij een website vermelden wanneer je 

deze geraadpleegd hebt) 

 

Aansluitend op de vorige vergadering waarin we de vraag gesteld 

hebben wat kun je anders doen dan nu? Hebben PvD, HT en TS de 

voorbeelden uitgewerkt. HT heeft zijn voorbeeld schriftelijk 

uitgewerkt en toegestuurd, hij kon vandaag niet aanwezig zijn. De 

kern van de 3 voorbeelden is: Wij kunnen het zelf!, zonder 

ambtenaren en zonder NV'ers omdat we zelf de ervaring hebben wat 

het is om een beperking te hebben. TS zegt dat wethouder Testroote 

gezegd heeft dat alle Sw'ers 'van de gemeente zijn' en de gemeente 

daarom verantwoordelijk is. TS geeft aan dat de Wet Poortwachter al 

zelf uitgevoerd wordt, het enige wat we niet doen is loon overmaken. 

Waarom zoveel lijnen? Ambtenaren stromen uit (omdat de meeste al 

op leeftijd zijn) en NV'ers hoeven niet meer aangenomen te worden in 

de voorbeelden die aangegeven worden. 

 

Het gaat niet over het geld het gaat over de motivatie. Typisch Wsw is 

dat mensen die een Wsw-indicatie hebben zelf meestal niet weten wat 

het obstakel is (zie inclusiemodel). Je moet hem daar mee helpen, een 

spiegel voorhouden. Iemand moet het ook willen, voor de meeste 

mensen geldt dat zij ook echt geholpen willen worden, zij erkennen 

het probleem maar hebben extra ondersteuning nodig. Je moet er als 

begeleider naartoe werken dat iemand iets zelf kan. Ook eerlijk zijn is 

belangrijk. Inzetten op het ontwikkelen van mensen is altijd 

belangrijk, zie ook voorbeeld uitstroom Zelfregiecentrum. Wij willen 

dat er anders gekeken wordt naar de Wsw'ers. Mensen moeten de 

begeleiding krijgen die ze nodig hebben. 

 

PvD en TS, leggen hun voorbeelden uit. De overeenkomsten zijn 

duidelijk en besloten wordt dat PvD, TS en HT gezamenlijk uitleg 

gaan geven 11 juni. Zij geven zelf invulling aan hun verhaal en sturen 

AH hun sheets voor in de presentatie toe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS legt 

contact met 

HT over 

samenwerken 
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Belangrijk is om te benadrukken dat we zelf Wsw'ers zijn. AH vraagt 

aan TSt of ook zij iets wil vertellen op 11 juni. Zij gaat dit overwegen. 

 

Na uitleg van de voorbeelden geven diverse cliëntenraadsleden aan dat 

er steeds terug gekomen moet worden op de kern van onze 

presentatie: wat betekent dit voor de mensen. Uitleg over cijfers kan 

relevant zijn maar moeten we begrijpelijk uitgelegd worden, ook voor 

de mensen die geen cijfermatig inzicht hebben.  

 

KH geeft aan dat het belangrijk is dat je aandacht besteed aan wat 

mensen zelf kunnen doen om obstakels te verminderen. 

 

EM heeft als tip om nu of in de toekomst ook iets te organiseren 

samen met de doelgroep. 

 

Volgende vergadering (4 juni) houden we generale repetitie. AH vraag 

of iedereen die eigen sheets ter verduidelijking van hun verhaal voor 1 

juni aan wil leveren. Zij zal ze dan in de presentatie zetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprekers 11 

juni leveren 

vóór 1 juni 

hun 

powerpoint 

sheets aan. 

4c. Volgorde 

presentatie 11 juni 

 

Volgorde presentatie 11 juni 2013 
 

 Wie zijn wij? 

 Wat is cliëntenparticipatie?  

 Geschiedenis van de cliëntenraad (wat hebben we al 

gedaan) 

 Overkoepelende visie (Inclusie en inclusiemodel) 

 Wat is een Wsw'er, voorbeelden uit de praktijk. (Tamara) 

 Voorbeelden hoe kan het anders door HT, PvD en TS. 

 Aandachtspunten:   

o Uitgaan van de mensen. 

o Gebrek aan ervaring bij 

begeleiding 

 

 VERVOLG AFSPAAK MAKEN 

 

 

 

5. Rondvraag  Er zijn geen vragen meer. EM geeft nogmaals aan dat de 

samenwerking tussen alle partijen die gaan over de Wsw belangrijk is 

voor de doelgroep. Het contact tussen cliëntenraad en OR vindt hij 

waardevol. 

 

 

6. Sluiting 15:40 

 

Volgende vergadering is op 4 juni 2013 van 13:00 tot 15:30  

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

komst.  

 

 

  

                                          *=afgehandeld 

 

Notulen goedgekeurd op 04-06- 2013 

Voorzitter Anita Hütten  


