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Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 01-03 -2016 
 

Aanwezig: Thomas Sanders (TS)(v), Tamara Steeghs (TSt), Karin 

Hegger (KH), Piet van Rooij(PvR), Caspar Berden (CB), Huub 

Theunissen (HT) 

Afwezig met afmelding: Anita Hütten (AH)   

Gast: Dirk Kropman (DK) 

Omschrijving 

Agendapunt 

 

 Discussie Actie/Besluit 

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

 

 

2. Mededelingen/ 

post 
Mededelingen: 

 LCR congres 7 april 2016 in Nieuwegein, TS heeft de plaats in 

de jury van AH overgenomen. Hij zal 7 april ook aanwezig 

zijn op het congres. 

 

 

 

 

3.Notulen  

2 februari 2016  

 

Geluidsopnames zullen tzt uitgewerkt worden.  

4. Stand van zaken 

Wsw medewerkers 

in de wijk ea 

 

.  

5. 14:00 uur 

Gast heer D. 

Kropman 

beleidsadviseur 

Bergen 

 

Peter Frey heeft een andere functie buiten de deur gevonden. DK 

vertegenwoordigt nu als contactpersoon voor de gemeente Bergen. De 

gemeente Bergen heeft op dit moment onze raad als enige 

Cliëntenraad. Onze input wordt daarom extra gewaardeerd.  

 

Beschut werk: 

Er wordt landelijk gewerkt aan een nieuwe Cao Wsw. Gedacht wordt 

ook over een beschut werken Cao. Er zijn in Bergen nog geen beschut 

werkers vanuit de nieuwe situatie (P-Wet) geplaatst. TS vraagt hoe het 

gaat met het oude Wsw beschutwerk. DK: Op dit moment wordt alles 

eens goed tegen het licht gehouden; hoe past de koers die ingezet was 

in de tijd van nu. Voor nu wordt er gewerkt vanuit het grote geheel: 

Venlo, Beesel en Bergen. Dat wordt steeds individueler en de 

verschillen worden groter omdat de gemeenten toch ieder hun eigen 

kleur willen  geven aan de uitvoering. Het groepje mensen waar we 

het over hebben blijft in principe hetzelfde groepje, alleen de vorm 

verandert steeds, ook landelijk. Bijvoorbeeld de Huizen van de Wijk 

van Venlo, zou in Bergen 1 huis zijn voor de hele gemeenten. Dus dat 

is niet zomaar 1 op 1 over te nemen.  
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Gemeente Bergen wil vooral inzetten op (kleinschalig) maatwerk. Er 

is nu overleg met de WAA. Op hoofdlijnen zijn de 3 gemeenten het 

overigens wel eens.  

 

TS: in de praktijk blijkt, waarschijnlijk ook door de wisseling van 

beleidsmedewerkers, dat de informatie richting onze raad nu niet 

automatisch goed gaat. We hebben afgesproken dat we korte lijnen 

zouden houden. De notulen van de cliëntenraad staan altijd op de site 

maar worden ook gestuurd aan de beleidsmedewerkers.  

 

TS vraagt hoe het zit met reizen tussen Intos en WAA. DK: daar 

wordt bij de gemeente Bergen individueel naar gekeken. Met de 

overgang van wetgeving staat dat even stil omdat er geen nieuwe 

instroom is. De niet gedetacheerden komen straks allemaal in beeld bij 

de gemeente, dan kan dat opnieuw besproken worden. 

Alles wat tijdelijk zat is overgegaan naar een vast dienstverband. 

Daarmee hebben we ook een signaal af willen geven: dat wat je hebt, 

heb je. 

 

Het doel is te kijken: wat is individueel passend binnen de 

mogelijkheden die we hebben. En er zal geïnventariseerd gaan worden 

naar wat voor arbeidspotentieel er dan is binnen de gemeente Bergen. 

En van daaruit moeten we kijken naar afzetmogelijkheden binnen de 

markt. Er moeten wel behoorlijk wat begeleidingsmogelijkheden zijn 

binnen een bedrijf. 

 

TS: Wat is de mening van de gemeente Bergen met betrekking 

arbeidspotentieel binnen beschut werk? Met andere woorden zoals wij 

het zien bestaat het oude beschut werk uit mensen die tussen 20 tot 

40% arbeidscapaciteit hebben, en de P-wet gaat uit van beschut werk 

voor mensen die tot 30% kunnen verdienen van het Wettelijk 

minimumloon. DK kijkt het voor de zekerheid nog even na. Er zit een 

bandbreedte tussen de indicaties, gemeenten Bergen vindt dat dit door 

een onafhankelijke bekeken moet worden bij voorkeur een 

arbeidsdeskundige.  

TS stuurt overzicht naar DK 

PvR stuurt overzicht bespreekstuk gemeente Roermond naar DK 

 

Gemeente Bergen heeft nog geen praktische voorbeelden maar die 

zullen ongetwijfeld komen. Als cliëntenraad Wsw zullen wij het 

komende jaar veel aandacht besteden aan het beschut werk, zowel 

Wsw als P-wet. Daarnaast kijken we dat de uitvoering van het 

(beschut) werk ook daadwerkelijk volgens arbeidsregels, zoals Arbo 

en Cao, uitgevoerd wordt. Het verschil tussen dagbesteding en arbeid 

moet wel helder blijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS stuurt 

overzicht naar 

DK 

* 

 

 

PvR stuurt 

bespreekstuk 

Roermond 

naar DK 

* 
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HT, hoe staat het met plannen om als gemeente zelf een dagbesteding 

te beginnen? DK: je bedoelt de buitendienst? Er zit op dit moment 

ongeveer 17 fte in de buitendienst. De omgeving van Bergen is wel zo 

groot als Venlo maar we hebben maar 30.000 inwoners. Door de grote 

van dit buitengebied is de buitendienst (onderhoud groen) een 

interessante plek waar mensen nu ongeveer 9 maanden ervaring op 

kunnen doen, met behoudt van uitkering. Zij krijgen dan begeleiding 

om wat structuur op te bouwen. In een buitendienst is iets wat we niet 

in konden kopen extern, er was wel vraag naar, daarom hebben we dit 

zo opgelost. Dat loopt nog steeds. Maar heeft geen raakvlakken met 

de Wsw omdat er geen looncomponent aan zit. 

 

TS: Hoe zit het met de Kwekerij? Er is een grenswisseling gekomen 

waardoor het nu onder Venlo valt. DK: alle opties worden 

opgehouden. De onderdelen die 'vervreemd kunnen worden, worden 

vervreemd', dat is de basisafspraak. We weten dat de kwekerij ook iets 

aparts is. Er wordt nagedacht of er ook een andere vorm gevonden kan 

worden. Met name voor de beschutte werkers is dit een goede vorm 

van werk. 

 

Om de vaart er in te houden zijn er wel wat 'piketpaaltjes' gezet, met 

name 1 januari 2018 is een ijkpunt. 

 

6. Rondvraag  Geen vragen 

 

 

7. Sluiting 14:45 

 

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

komst.  Volgende vergadering 5 april 2016  

 

 

  

Notulen goedgekeurd op  1-11-2016                                                            *=afgehandeld 

(Vervangend)Voorzitter    Thomas Sanders 


