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Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 07-10-2014 
 

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

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

Karin Hegger (KH) 

 

 

Omschrijving 

Agendapunt 

 

 Discussie Actie/Besluit 

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

 

 

2. Mededelingen/ 

post 
Mededelingen: 

 Contact voorzitter OR Eric Meijers onderschrijven meldpunt. 

 AH aanwezig op bijeenkomst Cliëntenraden aan zet 3-10-2014 

 AH gebeld door journalist naar aanleiding van artikel in krant 

en contact met R. Testroote 3-10-2014 

 Reacties beleidsmedewerkers Venlo en Beesel over hoe ons 

privacyrapport behandeld is. Van Bergen was dit al bekend. 

 

Uitgaande post: 

Brief reactie GR en WAA aangaande privacyrapport 04-09-2014 

 

Ingekomen stukken: 

 Brief meldpunt OR 

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

actie-or-en-vakbond/ 

 Rapport Ombudsman http://www.participatieonline.nl/wswers-

uit-beeld-bij-gemeenten/ 

 Uitnodiging Wsw-raden overleg de Pijler 25-9-2014 

 Uitnodiging Regionaal overleg 01-10-2014 

 Uitnodiging gesprek GR 09-10-2014 

 Uitnodiging gesprek PvdA fractie Venlo 14-09-2014 

 Uitnodiging Themabijeenkomst gemeente Venlo 6-10-2014 

 Uitnodiging Algemene ledenvergadering Mobility 1-11-2014 

 Binnelandsbestuur: verliezers Wsw-budget: 

http://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/nieuwe-verliezers-wsw-

budget.61453.lynkx#.VDKJAB99UEE.TWITTER 

 Uitnodiging Wethouder Testroote 07-10-2014 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Notulen 2 

september 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 

*10-10-2014 
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4. Afronding film 

+ publicatie 

Film geplaatst op onze site: 

http://www.participatieonline.nl/client-in-beeldprijs-2014/ 

Presentatie in bijeenkomst gemeenteraden. 

 

 

5. Voorbereiding 

gesprekken R. 

Testroote (7-10) en 

GR (09-10) 

 

1. Hoe zien de wethouders de toekomst van de Cliëntenraad 

Wsw. 

2. Wat is de stand van zaken rondom verordeningen 

3. Regionaal overleg achterban raadpleging 

4. Bijeenkomst gemeenteraden (zie punt 6) 

5. Tip: Goede ideeën budget (PvR geeft aan dat dit wel al bestaat 

voor ambtenaren) 

6. Ombudsman (PvR benadrukt het belang van een regionale 

ombudsman: "wie stopt de klantmanager als er iets mis gaat?" 

 

 

6. Bijeenkomst 

gemeenteraden 

najaar 2014 

Bijeenkomst gemeenteraden voorstel onderwerpen: 

*Uitleg over werkladder Wsw 

* Verschil tussen beschut werk en dagbesteding 

* Verschil tussen burgerparticipatie en cliëntenparticipatie 

(+verankering in de wet) 

* Hoe verhoudt de Participatiewet zich tot de Wet sociale 

werkvoorziening (deze laatste blijft bestaan!) 

* Beeldvorming 

* Presentatie filmpje (naar aanleiding van Cliënt-in-Beeld-

publieksprijs) 

* Rapport Nationale Ombudsman 

 

AH, TSt en 

TS nemen dit 

mee naar het 

overleg met 

de wethouders 

op 09-10-

2014 

*09-10-2014 

7. Afspraken 

regionale 

overlegtafel: 

vragen achterban 

 

TS en AH zijn op 1 oktober aanwezig geweest bij de Regionale 

overlegtafel Noord-Limburg. Daar is gesproken over contact leggen 

met onze achterban om vragen op te halen die gemeenten kunnen 

beantwoorden in een te organiseren informatieavond. 

We besluiten die mede te doen door gebruik te maken van facebook 

en een artikel te plaatsten op onze site. 

http://www.participatieonline.nl/vragen-vertel-het-ons/ 

In overleg met TS en na reactie van Wim Strolenberg is besloten ook 

uitleg te plaatsen over de Participatiewet: 

http://www.participatieonline.nl/participatiewet-eenvoudig-uitgelegd/ 

HT en TS 

zorgen voor 

verspreiding 

via facebook 

 

AH zet artikel 

op de site 

*10-10-2014 

8. Communicatie 

(Standaard 

agendapunt 2014) 

 

 

 Contact: Wij hebben onze twijfels of het rapport rondom 

privacy goed geland is bij de 3 gemeenten. Er is een verkeerde 

indruk gewekt door het artikel dat verschenen is in de 

Limburger. Dit buiten ons medeweten geplaatst. 

 Website: De vraag is of we het artikel van de Limburger op 

onze site plaatsten. Er wordt gekozen om dit wel toe doen.  

 Actiepunten: Zijn behandeld 

 

 

 

 

AH plaatst 

artikel op de 

site 

*10-10-2014 
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8. Rondvraag  PvR vraagt wat het standpunt is van de Cliëntenraad rondom 

cliëntenparticipatie. TS geeft aan dat hij er niet voor is om op te gaan 

in een grote raad. Op die manier heb minder zicht op de achterban 

waar wij nu voor staan. 

AH zet dit onderwerp als agendapunt voor de volgende vergadering. 

 

De vergadering vraagt om een terugkoppeling over het gesprek met R. 

Testroote later deze middag. TS zal een kort verslagje schrijven. 

 

AH zet punt 

op agenda 

*10-10-2014 

 

 

TS maakt 

verslag 

*07-10-2014 

9. Sluiting 15:00 

 

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

komst. Volgende vergadering 4 november 2014  

 

 

  

Notulen goedgekeurd op  4 november 2014                                           

*=afgehandeld 

Voorzitter Anita Hütten 


