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Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 06-05-2014 
 

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

Tamara Steeghs (TSt), Huub Theunissen (HT) 

Afwezig met afmelding: Karin Hegger (KH), Piet van Rooij (PvR) 

Gasten: Marc Vincken (MV) Participatieplatform Horst aan de 

Maas 

 

 

Omschrijving 

Agendapunt 

 

 Discussie Actie/Besluit 

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

Voorafgaand aan deze vergadering heeft de cliëntenraad een 

rondleiding gehad bij de WAA door de heer Van Breukelen. Er was 

ook tijd gereserveerd om te spreken met de heer Walraven. Wij 

danken de WAA voor de gastvrijheid en het gebruik van de 

vergaderruimte. 

 

 

2. Mededelingen/ 

post 

Ingekomen stukken: 

 Stukken van de Pijler  

- Uitnodiging provinciaal overleg Limburgse Wsw-raden 15 

mei. 

- Sociale alliantiedag 23 mei (AH heeft zich aangemeld) 

 Uitnodiging algemene ledenvergadering Mobility. 

 Uitnodiging Workshop gemeente en politiekraad 

 Beleidsregels WAA rondom privacy van OR 

 

 

 

 

 

 

 

3.Notulen 1 april 

2014 

 

De notulen worden goedgekeurd. PvR is vandaag niet aanwezig het 

actiepunt blijft daarom nog staan. PvR kijkt nog naar zijn actiepunten 

van de vergadering van 4 februari. 

 

PvR privacy 

en ontwikkel-

plan in swCao 

  

4. Filmpje 

doelgroep ( geld 

Cliënt in 

Beeldpublieksprijs 

2014) 

Afgelopen maand is er overleg geweest tussen de Klantenkamer Wsw 

en onze cliëntenraad. In verband met tijdgebrek en de naderende 

zomervakantie lijkt het ons niet haalbaar om een prijsvraag uit te 

schrijven. AH heeft een ontwerper gevonden die 1 september kan 

opleveren en akkoord is met een bedrag van €1500 inclusief BTW. De 

aanwezigen gaan unaniem akkoord met het geven van de opdracht. 

Bijkomende kosten mogen maximaal oplopen tot €2000. AH overlegt 

met de Klantenkamer. We willen de LCR betrekken (zie ook punt 6) 

 

 

 

 

 

AH overlegt 

Klantenkamer 

*09-05-2014 

5. 13:30 -14:30 

Gast: voorzitter 

Participatie-

platform Horst aan 

de Maas 

De heer Marc Vincken is aanwezig om uitleg te geven over de vorm 

van cliëntenparticipatie die het Participatieplatform Horst aan de 

Maas voorstaat. (zie bijlage voor presentatie) HadM hanteert een 

aanpak gebaseerd op thema's ipv doelgroepen. 1: zorg en 

ondersteuning 2: werk en inkomen. Daarnaast doen zij aan monitoren 

van uitvoerend beleid. Zij werken veel met werkgroepen 

samengesteld op deze thema's waarvan dan 2 afgevaardigden plaats 
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nemen in een algemene vergadering met het bestuur. De voorzitter en 

het bestuur hebben voornamelijk een faciliterende rol, zij maken het 

mogelijk dat de werkgroepen zo goed mogelijk en zelfstandig hun 

werk kunnen doen. Alle officiële uitgaande berichten gaan via het 

bestuur en zij zijn ook het aanspreekpunt van de gemeente. 

 

6. Contact 

achterban, welke 

stappen nemen? 

 

HT, TS en TSt nemen contact op met de achterban. Zij gaan 

achterhalen wat het nu precies is waar onze mensen tegenaan lopen. 

Dit willen we ook landelijk doen via de LCR. De uitkomsten willen 

we verwerken in het filmpje. (zie punt 4) 

 

 

7. Privacy/ WBP 

nu en toekomst 

Participatiewet 

 

Er is binnen de OR een werkgroep opgericht rondom het onderwerp 

privacy. TS is gevraagd hier ook in plaats te nemen. De OR heeft ons 

30-04 de gevraagde stukken aangeleverd waarvoor dank. 

 

Ondertussen heeft TS onderzoek gedaan naar de vragen die wij 

hadden over de procedure rondom privacy en klachtenregeling. (zie 

ook vorige notulen).  De resultaten daarover baren ons ernstig zorgen.  

De cliëntenraad zal dit nu als officieel onderzoeksproject gaan 

behandelen en dit ook kenbaar maken aan de gemeenten. AH had in 

het gesprek vanochtend met de heer Walraven ook aangegeven dat 

privacy een aandachtspunt is van de cliëntenraad. AH laat voor nu ter 

informatie een bericht uitgaan aan de beleidsmedewerkers en 

wethouders. 

 

AH is as donderdag aanwezig bij een gesprek over dit onderwerp 

aangevraagd door TS. Zij zal daar, samen met TS, ook een 

gespreksverslag van maken. 

 

 

 

 

 

 

AH meldt 

onderzoek 

privacy ter 

info aan 

contactperson

en gemeenten 

*09-05-2014 

 

 

AH en TS 

maken 

gespreks-

verslag 

7. Communicatie 

(Standaard 

agendapunt 2014) 

 

 

 Contact 

We hebben in het gesprek met de heer Walraven gehoord dat 

Wethouder Testroote in ieder geval de komende 2 jaar aan zal blijven 

als wethouder van de 3 transities. AH zal een bericht uit laten gaan 

waarin wij aandacht vragen voor de toekomst van cliëntenparticipatie 

en de vorm waarin dat gegoten zal gaan worden. 

 Website 

HERHALING!!! Iedereen zou een stukje schrijven over zichzelf voor 

op de website. KH, HT en TS hebben hun stuk ingeleverd. 

 Actiepunten 

Zijn behandeld 

AH brief 

Cliëntenparti-

cipatie 2015 

*09-05-2014 

 

 

PvR, TSt 

stukje 

aanleveren 

voor website 

 

 

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 3 juni 2014 

 

 

  

                                          *=afgehandeld 

Notulen goedgekeurd op  3-06-2014 

Voorzitter Anita Hütten 
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BIJLAGE
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