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Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 07-06 -2016 
 

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

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

Theunissen (HT) 

Afwezig met afmelding: Anita Hütten (vz/notulist) (AH),  Dirk 

Kropman (DK) 

Omschrijving 

Agendapunt 

 

 Discussie Actie/Besluit 

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

 

 

2. Mededelingen/ 

post 
 

Mededelingen:  

Aanstaande woensdag 8 juni wordt de gemeenteraad Venlo 

geïnformeerd over het project KanDoen. Het wordt voorgelegd als 

hamerstuk. TS is daarbij aanwezig. 

 

TS krijgt informatie over mensen die hun uren niet kunnen draaien. 

Hij maakt een overzicht van alle reacties. CB geeft ook aan dat hij 

onwel geworden is op zijn werk. De druk is hoog. Hij hoort van meer 

mensen dat het moeilijk is op dit moment in de Wsw. 

Als andere cliëntenraadsleden nog zaken horen aub doorgeven aan TS 

 

Met AH gaat het steeds wat beter, ze probeert in juli aanwezig te zijn. 

Alle presentielijsten zullen tegelijk ingeleverd worden. 

 

Ingekomen stukken: 

Uitnodiging Wethouder Lamers gemeente Venlo voor algemeen 

beraad op 23 juni 2016. We kunnen inschrijven op werksessies. Zie 

mail TS 20 mei. TS gaat naar sessie banenafspraak overheid. KH geeft 

morgen aan TS door of ze meegaat. 

 

Vraag KH: hoe zit het met vergoedingen voor dit soort 

bijeenkomsten? TS vraagt dit na. (opmerking notulist: let op dat het 

goede bankrekening nummer vermeld wordt op de adressenlijst. Als je 

prive je uren besteed aan de cliëntenraad, dient dit bedrag ook prive 

gestort te worden en niet naar de werkgever) 

 

 

 

 

 

 

Allen, graag 

meldingen 

van Wsw'ers 

doorgeven 

aan TS 

* 

 

 

 

 

KH geeft 

aanwezigheid 

door aan TS 

* 

 

 

TS vraagt na 

over 

vergoedingen 

extra 

bijeenkomsten 

* 

 

3. Notulen/ 

website 

Notulen worden achteraf gemaakt door AH via geluidsbestanden. Er 

was een reactie gekomen via de website waar de notulen bleven. AH 

heeft een bericht geplaatst dat ivm ziekte van de voorzitter de notulen 

op een later moment op de website zullen komen. 
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4. Stand van zaken 

Wsw medewerkers 

buiten de WAA 

 

Er zijn 80 mensen naar een andere wijk overgeplaatst. Dat is vreemd 

omdat het nu juist er om ging dat mensen in hun eigen wijk aan het 

werk konden. Zo zijn wel de aantallen (doelstelling) gehaald. 

Er worden nu huizen van de wijk opgeheven in verband met kosten. 

Van de mensen die daar geplaatst zijn is om die reden de functie 

komen vervallen. Voor mensen met autisme is dat heel moeilijk te 

begrijpen, zij moeten nu weer iets anders gaan doen. 

 

In de gemeente Bergen gaan er mensen uit Oploo aan de slag met de 

doelgroep Beschut. Het motto in Bergen is: we gaan eerst goede 

plekken zoeken, niet zomaar mensen neerzetten, het moet kloppen. 

 

Beesel heeft de groenvoorziening overgenomen. Voor beschut zijn ze 

blijkbaar ook werkplekken aan het zoeken. TS heeft verder geen 

informatie over de stand van zaken in Beesel rondom beschut. 

 

 

5. Dirk Kropman 

 

Agendapunt is vervallen  

6. Rondvraag  Geen vragen 

 

 

7. Sluiting  

 

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

komst.  Volgende vergadering 5 juli 2016  

 

 

  

Notulen goedgekeurd op  1-11-2016                                                            *=afgehandeld 

(Vervangend)Voorzitter    Thomas Sanders 


