
Geachte heer/mevrouw, 
  
Hedenmorgen werden wij geattendeerd op bijgevoegde brief. Echter was ons niet geheel 
duidelijk wat beoogd wordt met dergelijke brief. Wij vernamen dat alle Wsw-
medewerkers en geïndiceerden van de gemeente Venlo deze uitnodiging krijgen en bekeken 
wordt wat de mogelijkheden voor desbetreffende zijn. Als het gaat om de Wsw-herindicatie 
kan deze, onzes inziens, slechts door het UWV verricht worden en zullen desbetreffende 
geïndiceerden door het UWV opgeroepen moeten worden. De Wsw-ers hebben immers een 
indicatie Wsw die is afgegeven door het UWV.  Op het moment dat er een herindicatie moet 
plaatsvinden dient deze ook door het UWV in behandeling genomen te worden. De 
verstuurde brieven zullen voor veel onrust bij de Wsw-geïndiceerden zorgen. Daarnaast is 
voor ons, gezien bovenstaande feiten, het doel en dus de meerwaarde van de gesprekken 
niet duidelijk en zien wij deze meerwaarde dus ook niet in. Wij vragen ons dan ook af wie 
opdrachtgever is van de uitgezette acties en uit welke gedachte dit beleid voortvloeit.  
  
Verder staat in bijgevoegde brief opgenomen dat u verlaging van de uitkering zult moeten 
beoordelen op het moment dat de uitgenodigde personen niet komen opdagen op het 
gesprek. Wij vragen ons echter af waar dit op gebaseerd is, ook aangezien een (groot) deel 
van de Wsw-geïndiceerden werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst en dus 
regulier loon ontvangen.  
  

Aangezien ons niet geheel duidelijk is wat de gemeente hiermee beoogt te bereiken en 
waarvoor deze gesprekken exact bedoeld zijn zouden wij hier graag wat meer informatie 
over willen ontvangen. Uitgezette brieven gaan immers voor veel onrust onder de doelgroep 
zorgen. Tot slot zijn wij van mening dat de Wsw-cliëntenraad vooraf geïnformeerd had 
moeten worden omtrent deze actie aangezien het nieuw beleid betreft.  
  
Met vriendelijke groet, 
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