JAARVERSLAG 2017

De doelstelling van de Cliëntenraad Wsw Venlo, Beesel en Bergen
De doelstelling van de cliëntenraad Wsw is om op te komen voor de belangen van alle mensen met
een Wsw-indicatie in de gemeenten Venlo, Beesel en Bergen. Dit willen wij doen door relevante
onderwerpen te onderzoeken en op de hoogte blijven van landelijke en regionale ontwikkelingen, om
van daaruit een onderbouwd gevraagd of ongevraagd advies uit te brengen aan de gemeenten.
Met de komst van de Participatiewet is in overleg met de gemeenten ook besloten dat de cliëntenraad
adviseert over die mensen die eerder onder de Wsw zouden zijn gevallen, het zogenaamde beschutte
werk onder verantwoordelijkheid van de gemeenten dat nu valt onder de Participatiewet.

Samenstelling Cliëntenraad 2015
Functie

Naam

Vertegenwoordigd:

Voorzitter:
Vicevoorzitter :
Secretaris:
Notulist:
Raadsleden:

Thomas Sanders
Huub Theunissen
Silke Geurts (geen stemrecht)
Silke Geurts (geen stemrecht)
Karin Hegger
Piet van Rooij
Tamara Steeghs
Caspar Berden

FNV + Wsw
Wsw
Onafhankelijk
Onafhankelijk
Stichting MEE
CNV
Wsw
Wsw

Zittingsduur:
In 2017 zijn er geen nieuwe leden verwelkomd. Ook zijn er geen aftredende leden.
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Vergaderdata 2017:
1 keer per maand vergadering Cliëntenraad Wsw, behalve de maanden augustus en september.
8 februari 2017
8 maart 2017
12 april 2017
10 mei 2017
14 juni 2017
12 juli 2017 (vervallen)
augustus/september vakantie
11 oktober 2017
8 november 2017
13 december 2017 ( vervallen)

Bezoeken vergaderingen in het belang van de cliëntenraad door enkele leden/voorzitter.
April 2017 Informeel overleg met de OR-WAA
April 2017 Regionale overlegtafel
Juli 2017 Uitgenodigd door OR-WAA voor gesprek met FNV en cliëntenraad
December 2017 Presentatie WerkOntwikkelBedrijf Venlo
December 2017 Overleg wethouder gemeente Venlo over toekomst en inrichting Wsw-doelgroep
binnen gemeente Venlo
Inleiding:
De cliëntenraad Wsw heeft de volgende speerpunten voor 2017 geformuleerd:
hierbij gaan wij steeds uit van een positieve samenwerking op basis van vertrouwen en rechtstreeks
contact met achterban, gemeenten en andere cliëntenraden:
1. Monitoren veiligheid Wsw’ers, ook buiten sw-bedrijf;
2. Monitoren onafhankelijke cliëntondersteuning;
3. Monitoren beschut werk Wsw/ overgang arbeidsmatige dagbesteding;
4. Monitoren overgang Wsw’ers naar gemeenten en andere particuliere organisaties.
5. Behouding rechtspositie Wswérs
Hoofdpunten notulen vergaderingen 2017:
In 2017 stond de overgang van Wsw’ers naar gemeenten en andere particuliere organisaties centraal.
Hierbij heeft de Wsw-cliëntenraad zich vooral gericht op het monitoren, onderzoeken en bespreekbaar
maken van signalen voorvloeiend uit deze overgang. Daarbij stond de bescherming van de Wsw’ers
centraal. In het kader hiervan zijn in 2017 de volgende brieven verstuurd:
- Mail waarbij verduidelijking werd gevraagd over een brief van 12 januari 2017 die alle
Wsw’ers ontvangen zouden hebben. Door middel van deze brief hebben alle Wswgeïndiceerden van de gemeente Venlo een uitnodiging gekregen voor een gesprek waarbij
bekeken zou worden wat de mogelijkheden voor desbetreffende persoon zijn. Voor de
Cliëntenraad was onduidelijk wat de inhoud en doel doel was van het gesprek. Dit mede
omdat in de indicatiestellingen van het UWV exact opgenomen staat wat de mogelijkheden en
beperkingen van desbetreffende is. Naar aanleiding van deze brief hebben er geen gesprekken
met Wsw-gerechtigden plaatsgevonden.
- Brief naar alle wethouders van het schap naar aanleiding van een uitzending van L1 nieuws
waarbij een Wsw-gerechtigde zichtbaar was en om reactie werd gevraagd omtrent het werken
in wijken. Deze uitzending van het LI nieuws was een reactie van de gemeente op een rapport
van het FNV naar het werken in wijken. In desbetreffende brief werd het standpunt van de
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-

Wsw-cliëntenraad kenbaar gemaakt dat het betrekken van de beschutte doelgroep bij de
discussie tussen de gemeente en FNV absoluut onwenselijk is.
Naar aanleiding van de brief van 12 januari 2017 is de actie voor gesprekken met Wswgeïndiceerden stopgezet. In juni 2017 bereikte de WSW-cliëntenraad opnieuw het bericht dat,
dit keer vanuit de WAA-groep, op vrijwillige basis gesprekken zouden plaatsvinden waarbij
gekeken zou worden wat de mogelijkheden voor de uitgenodigde geïndiceerde zijn waarna
desbetreffenden opgenomen konden worden in het Sonar-systeem. De Wsw-cliëntenraad heeft
allereerst onderzoek gedaan maar onduidelijk werd of dit beleid vanuit de gemeente of WAAgroep zelf betrof. Om deze verduidelijking is door middel van de brief verzocht.

Naast bovengenoemde was de verordening en het regelement cliëntparticipatie gedurende het gehele
jaar onderwerp van gesprek. Dit gesprek zal verder gevoerd worden wanneer er bij de gemeenten meer
duidelijkheid is over hoe de structurering rondom Wsw-gerechtigden ingericht zal worden.
De volgende onderwerpen zijn behandeld in 2017 :
Aangezien het over het algemeen punten betreffen die gedurende het gehele jaar terugkwamen zijn
deze hier samengepakt.
-

-

Jaarverslag
Beschut werk
o Knelpunten beschut werk
o Rapport FNV (beschut WAA, uit het oog, uit het hart.)
o LI-nieuws en de bescherming van de Wsw-gerechtigden
o Veiligheid Wsw'ers en Beschut werk P-wet
Verordening cliëntparticipatie
Reglement cliëntparticipatie
Overname ‘Pakhoes’
Bescherming leden Wsw-cliëntenraad
Sonar-systeem
Stand van zaken van de plaatsingen
Toekomstige structuur deelnemende gemeenten met betrekking tot Wsw-doelgroep

Knelpunten 2017
De communicatie tussen Wsw-cliëntenraad en gemeente regelmatig onderwerp van gesprek. De Wswcliëntenraad heeft meerdere malen aangegeven dat zij om advies gevraagd moet worden wanneer er
door de drie deelnemenden gemeenten nieuw beleid ontwikkeld wordt met betrekking op de Wswgerechtigden. De Wsw-cliëntenraad is van mening en betreurt dat dit in 2017 in vele gevallen niet
heeft plaatsgevonden waardoor de Wsw-cliëntenraad achteraf informatie dient in te winnen of zaken
dient te corrigeren.
Successen 2017
-

Goed contact gemeente Bergen

-

Gestroomlijnde en veelvuldige plaatsing beschutte medewerkers gemeente Bergen en Beesel

Scholingsplan van de Klantenkamer voor 2017:
De cliëntenraad heeft in 2016 geen extra scholing gevolgd.

Verwachte ontwikkelingen in 2018
Naar verwachting komt in 2018 het schap te vervallen en zal iedere gemeente zorg dragen voor hun
eigen beleid ten aanzien van de Wsw-gerechtigden. Voor de Wsw-cliëntenraad is van belang
gesprekspartner te blijven en niet ondergesneeuwd te worden onder andere cliëntraden. Verder staat
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voor de Wsw-cliëntenraad het behouden van de rechtspositie en het huidige dienstverband centraal.
Daarnaast zal in 2018 meer duidelijkheid moeten komen ten aanzien van Wsw-medewerkers van een
andere gemeente die momenteel bij het schap werkzaam zijn.

Actieplan 2018
De cliëntenraad Wsw heeft de volgende speerpunten voor 2018 geformuleerd:
hierbij gaan wij steeds uit van een positieve samenwerking op basis van vertrouwen en rechtstreeks
contact met achterban, gemeenten en andere cliëntenraden:
1. Monitoren veiligheid Wsw’ers, ook buiten sw-bedrijf;
2. Monitoren onafhankelijke cliëntondersteuning;
3. Monitoren beschut werk Wsw/ overgang arbeidsmatige dagbesteding;
4. Monitoren en waarborgen behouden rechtspositie en dienstverband WSW-gerechtigden
5. Verkrijgen meer duidelijkheid Wsw-gerechtigden van omliggende gemeenten die momenteel
binnen het schap vallen;
6. Monitoren overgang Wsw’ers naar gemeenten en andere particuliere organisaties.
Samenvatting
De cliëntenraad maakt zich zorgen over het beleid rondom beschut werk en de nadere invulling van
het werk van WSW-gerechtigden binnen de gemeenten. Verder maakt de cliëntenraad zich zorgen
over de wijze waarop zij betrokken wordt en tijdig om advies gevraagd wordt. Dit zal om deze reden
speerpunt blijven in 2018.
Opmerking
In verband met de verschuiving binnen de cliëntenraad heeft er ook een verschuiving van kosten
plaatsgevonden. Wat opvalt is dat er minder kosten voor notuleren voor rekening van de gemeente zijn
gekomen maar dit verschil terug te zien is in de extra kosten van de secretaris, wat voorheen de
voorzitter was. Oorzaak hiervan is dat er minder notulen op afstand zijn gemaakt waardoor er minder
tijd gepaard ging met het maken van de notulen(kosten gemeente) maar er hogere kosten zijn voor de
aanwezigheid bij de overleggen(kosten cliëntenraad). Voor de cliëntenraad is dit minder gunstig daar
zij richting het plafond van het budget komen
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Begroting Cliëntenraad Wsw 2018
2017
Opgesteld: 06-01-2016; Bedragen zijn in euro's

Begrote
kosten

Overhead kosten
Printen/kopiëren
Papier/enveloppen
Frankeren
Advertentie in stadskrant
Folder/Website*

2017

2018

Werkelijke
kosten

Begrote
kosten

0
0
0
0
200,00

0
0
0
0
41,14

0
0
0
0
50,00

4.600,00
0,00
1.000,00
3.000,00

6695,55
558,11
0
€ 2.649,95

5.500,00
0
1.000,00
3.000,00

Kosten diversen
Representatiekosten
Speciale wensen/voorzieningen/ aanpassingen

100,00
100,00

0
0

100,00
100,00

onvoorzien

100,00

0

100,00

Uitvoeringskosten
Secretaris
Secretariskosten, notulen (kosten voor gemeenten)*
Scholing cliëntenraad*
Presentievergoeding (€51 pp) en reiskosten**

* Inclusief 21% BTW
** Raadleden aanwezigheid totaal 41x €51,- €2.091,00
Reiskosten = € 297,45 op basis van €0,19 per kilometer
Parkeerkosten = € 201,50
Openbaarvervoer = € 60,€

Totale kosten
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9.100,00

9.386,64 €

9.850,00
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