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Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 04-11-2014 
 

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

Tamara Steeghs (TSt), Huub Theunissen (HT), Piet van Rooij(PvR) 

Afgemeld: Karin Hegger (KH), Wim Strolenberg (WS) 

Gasten: Gert Franssen (GF), Marcel van den Broek (MvdB) 

 

 

Omschrijving 

Agendapunt 

 

 Discussie Actie/Besluit 

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

 

 

2. Mededelingen/ 

post 
Mededelingen: 

 Filmpje hoe werkt een gemeente op site geplaatst. 

http://www.participatieonline.nl/gemeenten/gemeenten-en-

clientenraad/ (22-10-2014) 

 Facturen websitehosting vanaf nu rechtstreeks naar financiële 

administratie. 

 Er is goed gereageerd op de meldactie van de OR en de 

vakbonden. De cliëntenraad hoopt dat de resultaten ook met 

ons gedeeld zullen worden. 

http://www.participatieonline.nl/clientenraad-onderschrijft-

actie-or-en-vakbond/ 

 7 en 9 oktober gesprek gehad met Wethouders 3 gemeenten. 

De brief naar aanleiding van ons rapport zal opnieuw gestuurd 

worden. (zie ook kort verslag TS van 9-10) 

 'Vragen vertel het ons' geplaatst op site en doorgestuurd naar 

De Pijler. Geen terugkoppeling ontvangen. Wel akkoord 3 

beleidsmedewerkers. AH heeft contact gehad met Jeroen 

Walraven naar aanleiding van vraag TS over bekendmaking 

via WAA van deze pagina op onze site. Afspraak dat de vraag 

voorgelegd werd via de gemeenten. WAA heeft daarna ook 

een vragenpunt via site geactiveerd: 

http://www.waagroep.nl/samenanders 

Reacties zijn bij ons niet bekend. 

 Volgende vergadering: gast Caspar Berden. Kennismaking/ 

eventueel nieuw raadslid. 

 

Ingekomen stukken: 

 Brief Cliëntenraad Westelijke Mijnstreek over CAO. 04-11-

2014. Cliëntenraadsleden zijn van mening dat dit werk is voor 

de vakbond. 

 Verslag regionale bijeenkomst 1-10-20104 

 Nieuwsbrief 'Meedoen' september 2014 (via TS) 

 Stukken Wsw-raden overleg De Pijler 02-10-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HT nodigt 

Casper 

Berden uit 

voor 6 januari 

2015 

* 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.participatieonline.nl/gemeenten/gemeenten-en-clientenraad/
http://www.participatieonline.nl/gemeenten/gemeenten-en-clientenraad/
http://www.participatieonline.nl/clientenraad-onderschrijft-actie-or-en-vakbond/
http://www.participatieonline.nl/clientenraad-onderschrijft-actie-or-en-vakbond/
http://www.waagroep.nl/samenanders
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3.Notulen 7 

oktober 2014 

 

De notulen worden goedgekeurd. AH plaatst deze weer op onze site: 

http://www.participatieonline.nl/wsw/notulen/2014-2/ 

 

AH zet 

notulen op 

site 

*10-11-2014 

 

4. Trainingen LCR De Landelijke Cliëntenraad verzorgt een groot aantal trainingen waar 

cliëntenraadsleden zich voor kunnen aanmelden. Bij ons is daar in 

verband met tijd (2 dagen) en reisafstand geen belangstelling voor. 

PvR geeft aan dat leden van de cliëntenraad PW Roermond wel deze 

bijeenkomsten zullen bijwonen. PvR zal info vragen van deze raad. 

PvR vraagt 

info LCR 

bijeenkomst 

aan Cliënten-

raad PW 

* 

 

5. Planning 

vergaderdata 2015 

 

6 januari 2015 

3 februari 2015 

3 maart 2015 

7 april 2015 

12 mei 2015 

2 juni 2015 

Juli/ augustus vakantie 

8 september 2015 

6 oktober 2015 

3 november 2015 

December vakantie 

 

http://www.participatieonline.nl/wsw/vergaderdata-2015/ 

 

AH zet data 

op site 

*10-11-214 

6. Afronding 

Cliënt-in-

Beeldprijs 

Etentje wordt gepland op 28 november 19:00 

TS doet de reservering. 

Filmpje is bekendgemaakt op 30-10-2014 ook richting LCR 

TS reserveert 

*9-11-2014 

7. Bijeenkomst 

Cliëntenraden 

Wsw Brabant en 

Limburg 

(georganiseerd 

door raad 

Eindhoven) 

 

AH heeft een gesprek gehad met Cis van der Vleuten voorzitter van de 

Cliëntenraad in Eindhoven eo. Hij stelde voor om eens alléén met de 

Wsw-raden uit Brabant en Limburg om te tafel te gaan zitten. (Buiten 

Mobility of BUS/ De Pijler om) 

Hij vroeg ons daarbij te helpen. Via mail hebben wij nagedacht over 

hoe wij een dergelijke bijeenkomst zouden zien. We willen dat er geen 

kosten aan verbonden hoeven zijn en dat iedereen aanwezig kan zijn. 

AH  heeft naar aanleiding van de reacties (ook uit Waalwijk) een 

concept uitnodiging opgesteld. Eindhoven heeft genoeg budget en kan 

ook voor een ruimte zorgen. Planning wordt 3 december. Verdere 

afspraken zullen via e-mail gaan omdat dit onze laatste vergadering 

van het jaar is. AH stuurt reactie naar Cis. 

 

AH stuurt 

reactie naar 

Cis 

*7-11-2014 

8. Bijeenkomst 

gemeenteraden 

eerste kwartaal 

2015 

 

 

 

Bijeenkomst gemeenteraden zie voorstel onderwerpen notulen 7 

oktober 2014. GF geeft aan dat een losse bijeenkomst de voorkeur 

heeft omdat dit dan geen aandacht weg haalt bij ons verhaal. 

TS vraagt aan MvdB hoe Beesel invulling geeft aan de P-wet. 

Organiseren zij ook een soort Huizen van de Wijk? MvdB geeft aan 

dat Beesel dit op dit moment nog aan het onderzoeken is. Het gaat om 

 

http://www.participatieonline.nl/wsw/notulen/2014-2/
http://www.participatieonline.nl/wsw/vergaderdata-2015/
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14:30 gasten 

beleids-

medewerkers 

gemeenten 

zo regulier mogelijk werk waarvoor ook de gemeente Beesel plekken 

probeert te vinden, maar nog niet precies weet hoe. Doorstroom is 

belangrijk en voor andere mensen is stabiliteit belangrijk. De valkuil 

moet niet zijn om weer een nieuw sw-bedrijf op te richten. Bij de 

WAA werken 800 mensen. 87 daarvan komen uit Beesel: 

 23 beschut binnen 

 22 wsw doorstroom 

 24 beschut buiten 

 18 Wsw geplaatst (detachering/ groepsdet./ begeleid) 

 

TS vraagt of wij als raad ook over die situatie in Beesel mee kunnen 

denken. Per slot zijn wij ook hun Wsw-raad. MvdB: Dat is een optie. 

9. Onze 

standpunten over 

cliëntenparticipatie 

 

PvR geeft aan dat de standaard Wsw-raad moet blijven bestaan omdat 

in een grote raad de aandacht voor specifiek Wsw werk al gauw kan 

verwateren. Anderen sluiten zich hierbij aan. Overigens geven de 

gasten aan dat onze raad in haar huidige vorm zal blijven bestaan en 

niet ondergebracht gaat worden in de grote raad. Althans dat geldt 

voor Venlo en Beesel. 

 

10. Communicatie 

(Standaard 

agendapunt 2014) 

 

 Contact: zie evaluatie 

 Website: updates worden met regelmaat geplaatst 

 Actiepunten: Zijn behandeld 

 

11. Evaluatie 2014 

 

Vanuit Venlo: GF geeft aan dat hij in eerste instantie zijn twijfels had 

over het instellen van een Wsw-raad. Nu ziet hij de waarde er zeker 

van in. Complimenten aan de Cliëntenraad over het filmpje dat we 

gemaakt hebben. Daarnaast is GF vooral te spreken over onze eerste 

kennismakingsbijeenkomst vorig jaar. Dat was zeer respectvol en 

positief kritisch. Het is volgens hem belangrijk dat wij die rol blijven 

vervullen. Voor de Wsw zal de 'sterfhuis constructie' een rol gaan 

spelen in ons werk. GF verwacht dat de Cliëntenraad Wsw ook 

meewerkt aan het creëren van de nieuwe situatie. Het rapport aandacht 

voor privacy was naar de mening van GF iets minder handig. Hij had 

het liever mondeling aangepakt in een dialoog met elkaar. AH geeft 

aan dat wij de beleidsmedewerkers om die reden vóór publicatie 

uitgenodigd hadden, maar dat daar geen gehoor aan is gegeven door 

Venlo en Beesel.  

 

Vanuit Beesel: MvdB zegt dat hij duidelijk groei ziet in onze raad. 

Dat is naar zijn mening mede te danken aan het voorzitterschap van 

AH. Ook hij complimenteert de raad nog eens met de 'prachtige 

presentatie' van vorig jaar, geheel benaderd vanuit cliëntperspectief. 

Ook hij vindt het jammer dat het privacyrapport geformaliseerd is 

geworden. MvdB zegt: we zijn 3 verschillende gemeenten met ook 

andere invalshoeken. Misschien is het als adviesorgaan dan soms 

lastig om je richting/ kaders te bepalen. 
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GF en MvdB geven aan in het vervolg de intentie te hebben meer 

aandacht te geven aan de Cliëntenraad. Dat is waarom zij in deze 

drukke tijd toch gereageerd hebben op onze uitnodiging vandaag. 

Verbeterpunt: GF en MvdB meer vooraf  betrekken bij waar we mee 

bezig zijn. 

 

De heer Strolenberg heeft zich afgemeld voor deze vergadering. Hij 

heeft zijn evaluatie schriftelijk gestuurd. 

 

Vanuit Bergen: Voor de evaluatie 2014 wil ik jullie vanuit Bergen in 

ieder geval meegeven dat wij zeer tevreden zijn over de wijze waarop 

de Wsw-cliëntenraad haar rol c.q. functie vervult. Dit geldt zowel 

voor de inhoud (je staat voor de Wsw-medewerkers en komt voor hun 

belangen op) als voor het proces (je houdt je rol als adviserend orgaan 

zuiver richting bestuur van de GR-WAA. Blijf dit vooral ook doen.  

Mijn complimenten waarop jullie op een positief, kritische manier 

invulling geven aan jullie adviserende rol. Tip: steeds de lijnen goed 

gescheiden houden tussen werkbedrijf en gemeente. 

 

15:15 gasten verlaten onze vergadering. 

 

Naar aanleiding van de reacties van de beleidsmedewerkers is de 

Cliëntenraad van mening dat de aanpak rondom het privacyrapport 

wel adequaat en volgens de regels is geweest. Naar onze mening heeft 

het iedereen toch goed wakker geschud en wordt de Cliëntenraad nu 

wel als serieuze partner gezien waarop ook gereageerd dient te worden 

door de gemeenten. In het vervolg zullen we de gemeenten eerder 

betrekken bij de plannen. Overigens zouden zij, als zij de notulen 

zouden lezen, ook al op de hoogte kunnen zijn geweest van ons 

onderzoek... 

 

De Cliëntenraad Wsw is zeer tevreden over het jaar 2014. Met name 

ook over de prijs die we gewonnen hebben en het rapport van de 

Nationale Ombudsman. AH verwerkt alle successen in het jaarverslag 

2014. Dit zal zij vóór volgende vergadering toesturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AH maakt 

jaarverslag 

2014 

*5-01-2015 

 

12. Rondvraag  TS vindt de ruimte waarin wij zitten erg warm. AH zal vragen of er 

iets aan gedaan kan worden. 

 

AH vraagt na 

over 

thermostaat 

ruimte 

*10-11-2014 

 

13. Sluiting 15:00 

 

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

komst. Volgende vergadering 6 januari 2015  

 

 

  

Notulen goedgekeurd op  6-01-2015                                       

*=afgehandeld 

Voorzitter Anita Hütten 


