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Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 03-03 -2015 
 

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

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

Huub Theunissen (HT), Caspar Berden (CB) 

 

Gasten: De heren Kropman (DK) en Freij (PF) gemeente Bergen 

De heer Brouwer (DB) van de gemeente Venlo (vervanging GF) 

Omschrijving 

Agendapunt 

 

 Discussie Actie/Besluit 

1. Opening De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom. Met name ons 

nieuwe lid CB.  

 

 

2. Mededelingen/ 

post 
Mededelingen: 

 

 LCR congres is op 9 april in Amsterdam 

 Wij zijn weer genomineerd voor de CIB-prijs. Zie ook punt 4 

 Training P-wet op 26 maart (AH en TS aangemeld) 

 Bericht TS over or 

 Collega raad Klantenkamer Wsw Waalwijk, Heusden en Loon 

op Zand is 25-02-2015 opgestapt. 

 Opvolger wethouder Testroote is mevrouw Vera Tax 

 

Ingekomen stukken: 

 De Pijler uitnodiging Wsw-raden overleg, provinciaal overleg 

en Regionale overlegtafel 19 maart. Laatste AH en TS 

aangemeld. 

 Ontvangstbevestiging griffiers agenda met datum 30 april 

 05-02 Tijdelijke vervanging G. Franssen is Dick Brouwer 

 12-02 Factsheet Wsw-raden blijven belangrijk 

 Krantenartikel TSt. Gazetje op 19-02 op site: 

http://www.participatieonline.nl/miljoenentekorten-waa-

moeten-omlaag-volgens-fractie-vlp/ 

 

Uitgaande stukken: 

 Jaarverslag 2015 aan gemeenteraden 03-02-2015 

 Agenda bijeenkomst Gemeenteraden datum: 30 april 2015 te 

Venlo 

 

 

 

 

 

 

3.Notulen 3 

februari 2015 

 

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

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

AH zet 

notulen op 

site 

*13-03-2015 
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4.Nominatie Cliënt 

in Beeldprijs 2015 

 

AH brengt de nominatie voor de prijs onder de aandacht van de pers. 

Zie ook: http://www.participatieonline.nl/weer-genomineerd-voor-de-

client-in-beeldprijs-2015/ 

 

AH 

persbericht 

*10-03-2015 

5. Keukentafel-

gesprekken arbeid 

 

TS en AH hebben voor de vergadering met TSt gesproken. Zij heeft 

een toelichting gegeven op haar praktijkervaring. TSt houdt ons op de 

hoogte van ontwikkelingen rondom het keukentafelgesprek.  

KH licht toe over de gang van zaken in de wijkteams. 

 

 

6. Gasten 14:30 De heren Kropman en Freij van de gemeente Bergen en de heer 

Brouwer van de gemeente Venlo komen kennis maken met de 

cliëntenraad. Voorstelronde volgt, inclusief toelichting op de huidige 

stand van zaken in deze gemeenten. De doelstelling van beide 

gemeenten is dat het initiatief veel meer bij de mensen zelf komt te 

liggen en de gemeenten een faciliterende rol aan gaan nemen. 

Sommige ideeën zijn in de opstartfase. Er is nog niet nagedacht over 

welke rol de cliëntenraad Wsw zou kunnen vervullen in dit proces. 

 

Discussie volgt over het bepalen van de loonwaarde. TS vraag hoe 

objectief dit nu gebeurt. Het instrument loonwaardemeting wordt 

onafhankelijk vastgesteld voor de P-wet, niet voor de Wsw.  

Voor de P-wet zal aandacht besteed worden aan een systematiek op 

loonwaardemeting. De stappen die gezet moeten worden voor de 

vaststelling daarvan: 

 

1. Loonwaardemeting wordt Regionaal aanbesteed 

2. moet goedgekeurd worden door  

              a) nog op te richten werkbedrijf 

              b) UWV, vakbonden en werkgeversorganisaties 

3. Dan voorleggen aan Landelijke Werkkamer 

4. Voorleggen aan de minister of er goedkeuring voor is. 

 

De heer Kropman (DK) van de gemeente Bergen kijkt na hoe dit voor 

de Wsw is. 

 

DK 

onderzoekt 

werkwijze on-

afhankelijke 

loonwaarde 

bepaling voor 

Wsw 

*19-03-2015 

7. Bijeenkomst 

gemeenteraden 

eerste kwartaal 

2015 

 

De bijeenkomst wordt gehouden op 30 april 2015. AH  TS en TSt 

zullen een stuk voorbereiden voor onze volgende vergadering. 

 
Tijdstip: circa 20.00 – 21.30 uur (weten we pas enkele dagen tevoren 

definitief) 

 

Onderwerp: Informatieve presentatie en dialoog inzake Jaarverslag WsW 

en WsWCliëntenraad Venlo Beesel Bergen 

 

Voorzitter: Bart Kuntzelaers 

 

Toelichting: 

Voor deze sessie zijn uitgenodigd de raden van Venlo, Beesel en Bergen.  

 

 

AH, TS en 

TSt bereiden 

stukken voor 

*29-04-2015 
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PROGRAMMA 

 

 Korte uitleg basis onderwerpen zoals: 
            * Uitleg over werkladder Wsw 

            * Verschil tussen beschutwerk en dagbesteding 

            * Verschil tussen burgerparticipatie en 

cliëntenparticipatie            

            * Hoe verhoudt de Participatiewet zich tot de Wsw 

 Beeldvorming 
* Presentatie filmpje (naar aanleiding van de gewonnen Cliënt-

in-Beeld-publieksprijs 2014) 

 Onderwerp veiligheid voor onze doelgroep 

 Goede wijkgerichte ideeën uit de praktijk (ook van 

toepassing op Participatiewet) 

 Wat kunt u als gemeenten doen? 
 

8. Communicatie 

(Standaard 

agendapunt 2015) 

 

 Contact gemeenten: AH heeft de afspraken die vorig jaar 

gemaakt zijn doorgestuurd aan de nieuwe beleidsmedewerkers. 

De inhoud daarvan is akkoord. 

 

 Website: updates worden met regelmaat geplaatst 

 

 Actiepunten: Zijn behandeld 

 

 

9. Rondvraag  Er zijn geen opmerkingen 

 

 

 

10. Sluiting 15:45 

 

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

komst. Volgende vergadering 7 april 2015  

LET OP andere ruimte: 2.036 

 

 

  

Notulen goedgekeurd op  07-04-2015                                                           *=afgehandeld 

Voorzitter Anita Hütten  


