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Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 02-06 -2015 
 

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

Tamara Steeghs (TSt), Karin Hegger (KH), Piet van Rooij(PvR), 

Caspar Berden (CB) 

Afwezig met afmelding: Huub Theunissen (HT) 

Gasten: Cliëntenraad Kerkrade, Marianne van Loenhout, Rinus 

Schaap, Maurice Schleepen 

Omschrijving 

Agendapunt 

 

 Discussie Actie/Besluit 

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

 

 

2. Mededelingen/ 

post 
Mededelingen: 

 HT is ziek 

 Gewonnen jury én publieksprijs CIB 9 april 2015 

 Intro filmpje van onze inzending staat op onze site inclusief 

juryrapport en twitterreacties: 

http://www.participatieonline.nl/we-winnen-de-client-in-

beeldprijs-2015/ 

 AH en TS zijn op 16 april op de slotbijeenkomst functiecreatie 

geweest. http://www.sbcm.nl/slotbijeenkomst-functiecreatie-

bij-gemeenten-en-provincies.html 

 TS is op 1 mei op verzoek aanwezig geweest bij een 

bijeenkomst over het onderwerp participatie van de PvdA in 

Venlo. 

 AH is 6 mei bij Divosa geweest 

 Naar aanleiding van ons privacyonderzoek is AH gevraagd een 

artikel te schrijven voor Sociaal Bestek. Dit komt in juni uit. 

 Op 29 mei was de Limburgse Alliantiedag 

 AH benaderd voor item Nieuwsuur over garantiebanen. 

Gemeente Bergen goed voorbeeld aangeleverd, met dank aan 

de heer Kropman. Ze waren echter op zoek naar minder goede 

voorbeelden. http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2035283-

artikel.html?title=waar-is-de-garantiebaan 

 Karin blijft in onze raad vanuit MEE maar vanaf nu in haar 

eigen tijd. AH past bankrekeningnummer adressenlijst aan 

 

Ingekomen stukken: 

 Diverse felicitaties mbt onze prijzen 

 Pijler uitnodiging Wsw-raden overleg 25 juni 

 Pijler provinciaal overleg 26 juni 10:00 tot 16:00 

 Studiedag Mobility 1 juli 10:00 tot 16:30 €35 pp 

 Infoblad P-wet en kwartet (eenvoudige taal) 

http://www.mijnwinkel.nl/shop24024/informatiebladen/p-

1a/11207.html 
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3.Notulen 7 april 

2015 (12 mei is 

vervallen) 

 

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

http://www.participatieonline.nl/wsw/notulen/2015-2/  

AH zet 

notulen op 

site 

*08-06-2015 

 

4.Besteding 

prijzengeld CIB 

2015 

 

De Cliëntenraad besluit om gehoor te geven aan de vraag vanuit onze 

collega's om meer informatie te geven over ons privacyonderzoek en 

hoe we dat aangepakt hebben. TS is bereid om hier aan mee te 

werken. Ook willen we kijken of we de vraag van Cedris, om goede 

ideeën naar aanleiding van het onderzoek van de Ombudsman, mee 

kunnen nemen. AH overlegt met TS en legt contact met de LCR. 

 

AH overlegt 

met TS en 

legt contact 

met de LCR. 

*02-06-2015 

*08-06-2015 

5. Foto's maken 

Cliëntenraad, 

afspraak etentje 

 

KH en TSt organiseren ons etentje. TSt heeft een goede plek in 

Venlo: De Kluis. http://www.dekluisvenlo.nl/ 

KH en TSt 

organiseren 

ons etentje 

* 

 

6. Evaluatie 

bijeenkomst 

gemeenteraden 30 

april 

 

Goede bijeenkomst gehad, beduidend meer aanwezigen dan vorig jaar 

vanuit de gemeenten. Alleen gemeenteraadsleden vanuit Bergen 

waren er niet, wel de 2 beleidsmedewerkers. Onze filmpjes waren 

populair met een aantal verzoeken om deze door te sturen. De vraag 

kwam of wij als cliëntenraad dit verhaal ook bij werkgevers vertellen. 

Wij zijn een adviesorgaan van de gemeenten, dit doen wij niet op 

eigen initiatief, maar mochten de gemeenten dit aan ons vragen zijn 

wij altijd bereid om hier aan mee te werken. Bekijk het meest 

gevraagde filmpje hier: 

http://www.participatieonline.nl/interessant/ 

 

 

 

7. Gasten 

Cliëntenraad 

Kerkrade 14:00 

We verwelkomen onze gasten uit Kerkrade die op werkbezoek bij ons 

zijn aangeschoven. Zij zijn geïnteresseerd in ons privacy onderzoek. 

Na een voorstelronde vertelt de Cliëntenraad Kerkrade over hun werk. 

De cliëntenraad is een gecombineerde raad van WWB en Wsw maar 

hebben een breder bereik, zij verdiepen zich ook in armoede en 

vluchtelingen beleid. Ze hebben een eigen kantoor in Kerkrade met 20 

uur administratieve ondersteuning, Zij verzorgen een inloopspreekuur. 

Ook doen zij aan individuele belangenbehartiging/ondersteuning, 

schuldhulpverlening en zijn zij intermediair voor Stichting Leergeld, 

aanvragen lopen via de cliëntenraad. In Kerkrade maken ze zich 

zorgen over de onderkant van de werkladder, beschutwerk naar 

arbeidsmatige dagbesteding. Deze zorg wordt gedeeld door onze raad. 

Kerkrade heeft veel laaggeletterden en de mentaliteit is moeilijk zeker 

aan de 'oude Wwb kant'. Door de inloop hebben de leden van de 

cliëntenraad Kerkrade daar uitgebreide ervaring mee. De raadsleden 

besteden gemiddeld 15 uur per week aan hun cliëntenraadswerk. 

We zijn onder de indruk van het werk van onze collega's maar hebben 

er ook kanttekeningen bij. PvR vraagt zich bijvoorbeeld af of de raad 

op deze manier niet het werk van de gemeenteambtenaar doet? Onze 

conclusie is dat deze manier van werken ver af staat van onze aanpak. 

Wij vinden individuele klachtenbehandeling en ondersteuning geen 

taak van onze cliëntenraad. 
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8. Communicatie 

(Standaard 

agendapunt 2015) 

 

 Contact gemeenten: geen opmerkingen 

 

 Website: updates worden met regelmaat geplaatst. Bekijk ook 

de recente aanpassingen op site zoals de zoekbalk, en oproep: 

tip de cliëntenraad. 

 

 Actiepunten: Zijn behandeld 

 

 

9. Rondvraag  KH brengt een casus in waarvan zij zich afvraagt hoe dit in de 

toekomst gaat verlopen en of het vaker voor komt: Iemand met een 

verstandelijke beperking zit op dit  moment in de ww, maar behoort 

qua capaciteiten eigenlijk tot de doelgroep (Wsw). Deze persoon heeft 

alleen nooit een Wsw-indicatie gehad omdat hij steeds geluk gehad 

heeft met werkgevers. Als de huidige ww afloopt voor deze persoon is 

er geen recht op P-wet in verband met inkomen van de partner. Toch 

is extra begeleiding meer dan nodig. 

 

Er bestaan vragen rondom de garantiebanen en het eventueel 

aanstaande quotum. Lees hier meer uitleg: 

http://cedris.nl/dossiers/detail/article/wet-banenafspraak-en-quotum-

arbeidsbeperkten.html 

 

Volgende vergadering zal AH een training geven over de stand van 

zaken rondom de P-wet, de garantiebanen, het quotum en de 

veranderingen in de Wsw. 

 

 

10. Sluiting 15:45 

 

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

komst. Voor iedereen een prettige zomervakantie! 

 

 Volgende vergadering 8 september 2015  
 

 

  

Notulen goedgekeurd op  08-09-2015                                                           *=afgehandeld 

Voorzitter Anita Hütten  

http://cedris.nl/dossiers/detail/article/wet-banenafspraak-en-quotum-arbeidsbeperkten.html
http://cedris.nl/dossiers/detail/article/wet-banenafspraak-en-quotum-arbeidsbeperkten.html

