Wsw-cliëntenraad Venlo Beesel Bergen
Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 03-02-2015
Aanwezig: Anita Hütten (vz/notulist) (AH), Thomas Sanders (TS),
Tamara Steeghs (TSt), Karin Hegger (KH), Piet van Rooij(PvR),
Huub Theunissen (HT)
Gast: Caspar Berden

Omschrijving
Agendapunt

Discussie

1. Opening

De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom.

2a.Gast Caspar
Berden

De heer Berden overweegt om lid te worden van onze cliëntenraad en
woont deze vergadering bij. Omdat het goed bevallen is zal hij
volgende keer weer aanwezig zijn. AH zet hem op de ledenlijst.

2b. Mededelingen/
post

Mededelingen:
 Wim Strolenberg, onze contactpersoon bij de gemeente
Bergen, wordt opgevolgd door Peter Freij en Dirk Kropman.
 Wethouder Ramon Testroote zal opgevolgd worden door
wethouder Vera Tax
 De heer G. Franssen van de gemeente Venlo is langdurig ziek.
AH had gewacht met het versturen van het jaarverslag. Dit
gaat nu uit samen met het agendavoorstel voor de bijeenkomst
met de gemeenteraden in het voorjaar 2015

Actie/Besluit

*03-02-2015

AH verstuurd
jaarverslag
aan gemeenteraden
*03-02-2015

Ingekomen stukken:
 Uitnodiging Wsw-raden overleg De Pijler 5-03-2015
3.Notulen 6 januari De notulen worden goedgekeurd. AH plaatst deze weer op onze site:
2015
http://www.participatieonline.nl/wsw/notulen/2015-2/

4.Beschut werk

AH zet
notulen op
site
*03-02-2015

TS vertelt: het huidige beschut werk Wsw wordt in Venlo
ondergebracht in de wijken. TS is zelf bezig in Blerick. Zijn
werkwijze is om werk te zoeken dat bij iemand past. Andersom
gebeurt ook dat er mensen gezocht worden bij bestaand werk. Volgens
TS is dit minder effectief. Iedereen die beschut werkt bij de WAA
moet gaan werken in de wijk. (Dit is niet hetzelfde als de huizen van
de wijk). HT vraagt of het geen geld op hoeft te leveren? TS zegt dat
het zeker geen verdringing mag zijn op de arbeidsmarkt.
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Naast het oude beschut werk Wsw is er ook het nieuwe beschut
ingevoerd naar aanleiding van de P-wet. Dit nieuwe beschutte werk
wordt gedaan in de huizen van de wijk in het project KAN DOEN. Dit
heeft betrekking op de tegenprestatie en er worden (vrijwillige)
diensten geleverd aan mensen in de wijk die dat zelf niet kunnen
betalen. Bijvoorbeeld een keer een klusje bij iemand in de tuin.
Voor het oude beschut Wsw merkt TS dat werkgevers wel mee willen
denken en werken. Er is alleen geen mogelijkheid om mensen te
betalen. De opmerking van de werkgever is: 'We kunnen onze eigen
mensen al niet betalen'.
Door het uitvoeren van de Huizen in de wijk verminderd het
ziekteverzuim drastisch. Mensen worden veel persoonlijker benaderd
en er wordt geluisterd en gekeken naar wat iemands capaciteiten zijn.
Verschil tussen oude en nieuw beschut werk:
OUD
Mensen hebben een contract
CAO-loon uren
Structureel werk
WAA

NIEUW
Op basis van wederkerigheid
Tegenprestatie P-wet/ uitkering
Incidenteel werk/ klusjes
KAN DOEN

De gemeente bepaald.
Mensen zelf zijn wel enthousiast om in de wijk te gaan werken. Er
zijn voorlichtingsfilmpjes geweest bij de WAA.
TSt geeft aan dat het voor sommige mensen nu juist niet fijn is om in
de eigen wijk te moeten werken.
5. Veiligheid
Wsw'ers

Als het gaat over het onderwerp veiligheid dan is het makkelijker als
mensen op 1 plek zijn, in plaats van verspreid over de wijk. PvR
vraagt wie er verantwoordelijk is als er iets mis gaat? TS: op papier is
de inlener verantwoordelijk. PvR er is een verschil tussen wettelijke
aansprakelijkheid en verantwoording.
Naar aanleiding van vorige vergadering geeft TS aan dat de
professionals nu wel erkent hebben dat ze vaker aanwezig moeten
zijn. Met de wijkagent zijn afspraken gemaakt rondom oproepen bij
escalaties of onderbuikgevoelens met betrekking tot de veiligheid van
de omgeving.
Belangrijk is dat de juiste mensen op de juiste plek komen en dat daar
goede begeleiding bij ingezet wordt. KH: het zorgvuldig kijken naar
de capaciteiten van mensen. Volgens TS is 'Techniek en Zo' een goed
voorbeeld. TSt werk daar op dit moment.
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6. Vangnet
algemeen Wsw

Een punt van zorg is: wat als mensen duurzaam gedetacheerd zijn
maar hun werk komt te vervallen door bijvoorbeeld een faillissement,
maar de WAA bestaat niet meer? Waar kunnen mensen dan terecht?
In de praktijk zou het zo werken dat mensen dan thuis komen zitten.
Volgens TS moeten we dat niet willen.
Er wordt uitgebreid over de voorgaande onderwerpen gesproken. En
ideeën worden uitgewisseld. TS vertelt zijn plannen rondom het
wijkgericht werken. AH stelt voor deze ideeën verder uit te werken
met TS en deze te presenteren aan de gemeenteraden op de
bijeenkomst in het voorjaar. Iedereen is hiermee akkoord.
PvR geeft aan dat er preventief ook ingezet moet worden, opdat
mensen niet thuis komen zitten. Dit geldt ook voor het deel
bewustwording bij werkgevers. Wie is onze doelgroep en wat kun je
ermee.
AH benoemt de inzet op sociale cohesie in de wijk. KH voegt daar
aan toe dat gemeenten geprikkeld moeten worden om continuïteit van
werk te bieden.

7. Bijeenkomst
gemeenteraden
eerste kwartaal
2015
9. Communicatie
(Standaard
agendapunt 2015)

Zie punt 2b en punt 6

 Contact gemeenten: AH stuurt mail naar R. Testroote voor
update vervanging G. Franssen
 Website: updates worden met regelmaat geplaatst

AH stuurt
mail R.
Testroote
*03-02-215

 Actiepunten: Zijn behandeld
10. Rondvraag

Er zijn geen opmerkingen

11. Sluiting 15:00

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar
komst. Volgende vergadering 3 maart 2015

Notulen goedgekeurd op 3-03--2015
*=afgehandeld
Voorzitter
Anita Hütten
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