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Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 03-06-2014 
 

Aanwezig: Anita Hütten (vz/notulist) (AH),  Thomas Sanders (TS), 

Tamara Steeghs (TSt), Huub Theunissen (HT), Karin Hegger (KH), 

Piet van Rooij (PvR) 

Gasten: Wim Strolenberg (WS) gemeente Bergen, 

Beleidsmedewerkers gemeenten Beesel en Venlo hebben geen 

reactie gegeven op onze uitnodiging en zijn niet aanwezig. 

 

 

Omschrijving 

Agendapunt 

 

 Discussie Actie/Besluit 

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

 

 

2. Mededelingen/ 

post 

Mededelingen: 

 Contact voorzitter OR Eric Meijers rondom privacyonderzoek. 

 AH aanwezig op Limburgse alliantiedag 23 mei 2014 

 Contact Marc Vincken mbt aanvullingen notulen mei 2014 

 AH aanwezig op Decentralisatiesdag ministerie SZW 28 mei 

 

Ingekomen stukken: 

 E-mail A Schütt rondom ons onderzoek Privacy 

 Vraag van ministerie SZW gesteld door LCR: Wat kan SZW 

doen om de onrust onder sw-medewerkers en 

gemeentebestuurders/raadsleden weg te nemen? 
 

Antwoord geformuleerd in deze vergadering: 

 

 Mensen moeten onafhankelijk geïnformeerd worden waarbij er 

gesproken dient te worden op het niveau van de cliënten. Als 

mensen niet goed geïnformeerd worden dan maak je ze ook 

niet sterk. 

 In het geval van de Wsw moet je met mensen in gesprek onder 

werktijd. 

 Er moet door gemeenten op de werkvloer gekeken worden. 

Rechtstreeks en misschien zelfs onverwacht, in met de 

standaard rondleiding. Er gaat achter de schermen heel veel 

mis, maar naar buiten is het een mooi plaatje, vaak financieel 

gemotiveerd in plaats van mens- en ontwikkelgericht. 

 Regelgeving instellen waarop ook afgerekend kan worden, het 

niet nakomen van afspraken of wetten dient consequenties te 

hebben. (zie ook rapport privacy) 

 Er moet gezorgd worden dat er goede begeleiding blijft 

bestaan en dit ook garanderen. Het blijkt duidelijk uit de pilots 

werken naar vermogen dat dit essentieel is voor een goede 

transitie. Dit pilots zijn niet voor niets uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AH stuurt 

antwoord 

door naar 

LCR 

*05-06-2014 
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 Wij vinden het nodig dat er een onafhankelijk 

vertrouwenspersoon is of ombudsman speciaal voor onze 

doelgroep. Mensen zijn nu bang om hun verhaal te doen of 

worden niet gehoord. Er is misschien niets mis met de 

wetgeving maar wel met de naleving daarvan. (zie ook rapport 

privacy) 

 

3.Notulen 6 mei 

2014 

 

De notulen worden goedgekeurd.  

 

PvR geeft antwoord op openstaande CAO vraag. AH neemt dit nog 

mee in het onderzoeksrapport privacy (zie punt 6) 

 

AH verwerkt 

gegevens 

CAO Wsw 

PvR in 

rapport 

*04-06-2014 

 

4. Filmpje 

doelgroep ( geld 

Cliënt in 

Beeldpublieksprijs 

2014) 

De ontwikkeling van het filmpje loopt voorspoedig alle 

voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond. Medewerking LCR is 

gevraagd. AH heeft samen met TS en zijn kinderen het script 

opgenomen in een conceptfilmpje. 

PvR geeft zijn complimenten over de aanpak, KH sluit zich daar bij 

aan. 

 

AH vraagt 

medewerking 

LCR 

*03-06-2014 

5. Communicatie 

(Standaard 

agendapunt 2014) 

 

 

 Contact 

Wij zijn zeer te spreken over het contact dat wij hebben met de 

gemeente Bergen. De aanwezigheid van WS wordt zeer op prijs 

gesteld. De cliëntenraad spreekt haar teleurstelling uit over de 

gemeenten Venlo en Beesel en vinden het jammer dat zij in de 

praktijk niet dezelfde aandacht tonen voor het werk van de 

cliëntenraad Wsw als de gemeente Bergen. Onze nieuwe 

contactambtenaar bij de gemeente Bergen is de heer Peter Freij. 

 Website: Geen opmerkingen 

 Actiepunten: Zijn behandeld 

 

 

 

 

 

6. 14:00 - 15:30 

Beleidsmedewerk-

ers gemeenten 

De Cliëntenraad Wsw heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een 

onderzoek rondom privacy van Wsw- werknemers. Dit rapport is in 

concept toegestuurd aan de beleidsmedewerkers van de 3 gemeenten. 

Alleen de heer Strolenberg is namens de gemeente Bergen aanwezig 

om hierop te reageren. Wij stellen dit zeer op prijs (zie ook punt 5) 

AH stuurt definitief rapport aan alle stakeholders met verzoek tot 

reactie vóór 1 september van dit jaar. 

 

AH stuurt 

rapport 

privacy aan 

stakeholders 

*04-06-2014 

8. Rondvraag  Er zijn geen vragen 

 

 

9. Sluiting 15:30 

 

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

komst. Volgende vergadering 2 september 2014 FIJNE VAKANTIE! 

 

 

  

Notulen goedgekeurd op 02-09-2014                                     *=afgehandeld 

Voorzitter Anita Hütten 


