Cliëntënraad Participatiëwët
's-Hërtogënbosch

De Cliëntenraad Participatiewet van 'sHertogenbosch is er voor alle cliënten
binnen de Participatiewet (voorheen
WSW en WWB).
zie: www.clientenraadparticipatiewet.nl
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Cliëntënraad Participatiëwët
's-Hërtogënbosch
Jaarverslag 2014 Cliëntenraad AmSZ

Samenstelling Cliëntenraad 2014
De Cliëntenraad bestaat uit 15 leden, een adviseur en een onafhankelijk voorzitter.
Op 31 december 2013 waren er nog 3 vacatures. Die zijn in 2014 volledig ingevuld.
In januari zijn Thako van den Heuvel en Guus Hurkmans toegetreden. Thako
vertegenwoordigt de SMO en Guus vertegenwoordigt jongeren vanuit de organisatie
Jong Actief.
In februari is de Cliëntenraad uitgebreid met René van der Loo die namens de
wijkpleinen zitting heeft.
De Cliëntenraad Participatiewet is per 31 december 2014 als volgt samengesteld:
Hans van Grieken
Mirjam Klasen
Roos Kapteijns
Pieter Jacobs
Yvonne v Daelen-Boel
Bonaire van Weert
Thijs Laan
Marthy Leermans
Levinus Ewijk
Geert Jan Steenbakkers
Wil van der Put
Said Moutaki
Yvonne Sanders
Thako van den Heuvel
Guus Hurkmans
René van der Loo
John Graafmans

Onafhankelijk voorzitter
VluchtelingenWerk ‘s- Hertogenbosch e.o.
Gehandicaptenplatform
Secretaris en afgevaardigde van de Seniorenraad
Door en Voor
Wijkplein Rosmalen
Jongeren, Jong Actief
Steunpunt Zelfhulp
Bosa (Bondgenoten Sociale Activering)
Weener XL
Weener XL
Weener XL
Weener XL
Stichting Maatschappelijke Opvang
Jongeren, Jong Actief
Wijkplein Den Bosch
Toegevoegd adviseur

Het secretariaat van de Cliëntenraad is gevestigd in de Sonniusstraat nr. 3 te
’s-Hertogenbosch.
Secretariaatsmedewerker Mieke Verberne is voor 15 uur per week aangesteld.
Toine van de Ven is de contactambtenaar vanuit gemeente.
Taken van de Cliëntenraad
De Cliëntenraad heeft tot taak om gevraagd en ongevraagd het College te adviseren
over beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering van WWB- en WSW- gerelateerde
zaken die belangen van de WWB-cliënten en WSW-gerechtigden betreffen.
Vanaf 1 maart 2014 zijn Weener Groep en de onderdelen Werk, Inkomen en
Handhaving van de afdeling Arbeidsmarkt en Sociale Zaken samengegaan onder de
noemer Weener XL werk & inkomen ‘s-Hertogenbosch.
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De WSW bestaat vanaf 2015 niet meer en per 1 januari 2015 wordt de
Participatiewet ingevoerd. Deze organisatieverandering en veranderde wetgeving
heeft de Cliëntenraad doen besluiten om op vraag van het College in november
2014 de naam Cliëntenraad AmSZ te wijzigen in Cliëntenraad Participatiewet.
Vergaderingen
De leden komen één keer per maand op dinsdagavond voor een vergadering bij
elkaar in de Sonniusstraat. In 2014 zijn de leden 11 maal bij elkaar gekomen voor
een raadsvergaderingen. In september is de vergadering gecombineerd met de
studiedag. Tot en met maart kwamen de WSW-cliëntenraadsleden 3 keer op
vrijdagochtend bij elkaar om de reguliere vergaderingen voor te bereiden. Deze
cliëntenraadsleden zijn opgegaan in het werkgroepje Participatie. Tijdens de
studiedag is besloten om deze voorbereidende vergadering voortaan voor alle leden
open te stellen. John Graafmans zit deze in principe voor. Vanaf oktober is deze 2
maal georganiseerd.
Contact met beleidsmedewerkers
Ook in 2014 zijn ambtenaren/beleidsmedewerkers tijdens de vergadering toelichting
komen geven op raadsvoorstellen of algemene informatie over wijzigingen.
 In de vergadering van 21 januari zijn Toine Heesbeen van de Weenergroep,
Annette van Aanholt en Paul van Gemert aanwezig geweest. Toine heeft
informatie gegeven over de positie van de WSW-ers m.b.t. de flexwet en de
nieuwe ontwikkelingen bij de Weener. Anita en Paul kwamen vooral om van
de Cliëntenraad achterbaninformatie over armoede te horen om mee te
nemen bij een raadsvoorstel over armoedebestrijding.
 Op 29 april was Cinthy Meulblok aanwezig als teamleider van wijkteam
Maaspoort Empel. Zij heeft een presentatie gegeven over de ontwikkeling van
de AWBZ en meer specifiek over de ontwikkeling van de sociale wijkteams.
 Op 3 juni waren Toine Heesbeen van Weener XL en Toine van de Ven en
Harry Hoogland als beleidsmedewerkers van Weener XL aanwezig. Zij
kwamen met een bespreeknotitie over de participatiewet voordat de formele
beleidsregels en verordeningen samengesteld waren.
 Op 2 september waren wethouder Van Olden en Toine van de Ven te gast bij
de Cliëntenraad. Doel was om als voorbereiding op de Participatiewet
signalen vanuit de achterban van de Cliëntenraad te vernemen. Deze werden
meegenomen bij het vaststellen van de regelgeving.
 Op 30 september kwamen wethouder Van Olden en Toine van de Ven naar
de studiedag in Vught met antwoorden op de vragen die gesteld werden op 2
september.
 Op 14 oktober verwelkomde de Cliëntenraad Daniëlle Snoep, Harry van
Haren en Harry Hoogland van de gemeente Den Bosch met informatie over
en toelichting op concept raadsvoorstel Invoering Participatiewet.
Contacten door voorzitter en secretaris
In augustus hebben voorzitter Hans van Grieken en secretaris Pieter Jacobs een
gesprek gehad met wethouder van Olden, Leida Rasing en Toine van de Ven over
o.a. toekomst van de Cliëntenraad. Er is ook gesproken over de wenselijkheid van
cliëntenparticipatie bij het op te richten regionaal werkbedrijf.
Hans en Pieter hebben verder gesprekken gehad met besturen van de organisaties
die deelnemen aan de Cliëntenraad. Er zijn (hernieuwde) kennismakingsgesprekken
geweest met management wijkpleinen, de Seniorenraad, SOS Rommelmarkt, Door
en Voor en SMO.
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Adviezen en reacties
In 2014 heeft de Cliëntenraad gevraagd of ongevraagd advies aan het college
gegeven.






Op 17 december 2013 heeft de Cliëntenraad een ongevraagd advies
uitgedaan over de toekomst van de cliëntenparticipatie. Op 28 januari 2014 is
daar door het College op gereageerd; strekking van de brief: het advies is een
uitnodiging om in de loop van 2015, nadat de decentralisaties zijn
doorgevoerd, hierover met elkaar in gesprek te gaan.
Op 5 maart is advies gegeven over concept raadsvoorstel herijking
armoedebeleid ‘s-Hertogenbosch.
Op 25 maart heeft het College hier op gereageerd waarbij gemeld werd dat
de Cliëntenraad in het advies wel bouwstenen aangeeft voor de uitvoering
maar het College geen noodzaak ziet om naar aanleiding van het advies de
conceptnota aan te passen.
Op 3 april heeft de Cliëntenraad een brief gestuurd waarin teleurstelling werd
uitgesproken dat het College de conceptnota niet wil aanpassen en met de
vraag wat er concreet bedoeld wordt met het aanleveren van bouwstenen.
Op 27 oktober is een advies uitgedaan over de raadsvoorstellen inzake
verordeningen en een advies over beleidsregels Participatiewet
Op 11 november reageerde het College op beide gevraagde adviezen.
Op 19 november heeft de Cliëntenraad in en brief aan College aangegeven
dat deze reactie van het College de onrust over collegevoorstellen
beleidsregels Participatiewet niet wegneemt.
Op 16 december ontvangen van College reactie op vervolgadvies
raadsvoorstel en beleidsregels Participatiewet.

Alle gevraagde en ongevraagde adviezen en correspondentie zijn te vinden op:
www.clientenraadparticipatiewet.nl/adviezen.html
Advies inzake plannen van verschuiving betaalmoment van de uitkering.
De Cliëntenraad heeft zich intensief beziggehouden met het plan om uitbetaling van
de uitkering te verschuiven. Er kwamen veel vragen en reacties vanuit de achterban
en deze zijn allen beantwoord. De voorzitter heeft diverse gesprekken gehad met
Toine van de Ven over deze materie.
Op 5 maart is er een brief uitgegaan waarbij de Cliëntenraad vraagt om een meer
pragmatische aanpak; geen veranderingen bij uitkeringsgerechtigden die geen
andere inkomsten hebben en alleen verschuiving bij mensen die wel regelmatig
inkomsten genereren. Er kwam uiteindelijk een aangepast voorstel vanuit de
gemeente waarbij de verschuiving van betaling voor de huidige groep
uitkeringsgerechtigden niet doorgaat. Op 2 april heeft de Cliëntenraad een brief aan
het College gestuurd waarin zij het College bedankt voor het ter harte nemen van
alle kritiek en de melding dat het Cliëntenraad zich kan vinden in dit nieuwe voorstel.
Arbeidsmarktregio Brabant Noordoost
In één van de overlegmomenten met Wethouder van Olden werd geconstateerd dat
er nog geen vorm van cliëntenparticipatie is op het niveau van de Arbeidsmarkregio.
De voorzitter is hier actief mee aan de slag gegaan en heeft in 2014 driemaal de
vertegenwoordigers van gemeentelijke cliëntenraden, UWV districtscliëntenraad en
cliëntenraden van de drie SW-bedrijven van onze Arbeidsmarktregio Brabant
Noordoost aan tafel gekregen. De verwachting is dat in 2015 deze samenwerking
gestructureerd zal worden om de belangen van de cliënten die onder de
Participatiewet vallen ook regionaal te vertegenwoordigen.
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Studiedag
Op 30 september is er een studiedag geweest waar bijna alle leden van de
Cliëntenraad aanwezig waren.
Er zijn teambuildingsoefeningen gedaan, er is een evaluatie geweest over de
werkgroepjes, er is besloten naast de werkgroepjes pr/communicatie, werkgroep
participatiewet en werkgroep politiek ook een werkgroep inkomen( armoede) te
starten. Daarna is er een gesprek geweest en Wethouder Van Olden en Toine van
de Ven die aanwezig waren met antwoorden op de vragen die eerder gesteld waren.

Vastgesteld in de vergadering van de Cliëntenraad Participatiewet van 31 maart 2015
Hans van Grieken, voorzitter

Pieter Jacobs, secretaris

bijlage: de jaarverslagen van de verschillende werkgroepen
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Bijlage bij jaarverslag Cliëntenraad AmSZ 2014
werkgroep Voorbereiding:
doel werkgroep:
Voorbereiding van de vergadering 4 dagen voor de officiële vergadering. Voordeel je kunt
met collega raadsleden discussiëren over standpunten en verduidelijkingen van andere
standpunten bespreken. Voorbespreking is steeds vrijdag voor de vergaderingen van 10.30
tot 12.00 uur. Van de voorbespreking wordt een actielijstje gemaakt wat als handvat bij de
vergadering kan dienen.
leden commissie:
Alle leden van de Cliëntenraad kunnen deelnemen.
John Graafmans is kartrekker
jaarverslag 2014:
- aantal keren overleg: voor alle vergaderingen.
- besproken onderwerpen: alle vergaderpunten indien er behoefte aan is.

werkgroep Publiciteit
doel werkgroep:
hoe kunnen we ons als Cliëntenraad nog beter laten zien en hoe kunnen we de politiek, de
inwoners en dan m.n. de cliënten en de organisaties die cliëntengericht zijn bereiken.
leden werkgroep:
Said Moutaki (Weener XL)
Hans van Grieken (voorzitter Cliëntenraad)
Thijs Laan (Jong Actief)
Mieke Verberne (secretariële ondersteuning)
jaarverslag 2014
In 2014 is deze werkgroep actief geworden. Er werden verschillende namen gebruikt nl.:
pr/website/communicatie. In 2015 zal de naam werkgroep publiciteit worden gehanteerd
De werkgroep heeft een vrijwilliger buiten de Cliëntenraad bereid gevonden een website te
maken en heeft in 2014 input verzameld en discussie gevoerd over de inhoud.
Er zijn visitekaartjes ontworpen en gedrukt voor de leden t.b.v. hun achterban
Op het eind van het jaar is de naam cliëntenraad AmSZ gewijzigd in Cliëntenraad
Participatiewet. Daarvoor heeft het groepje pr/website/communicatie een nieuw logo
ontworpen, het adres van de website aangepast in www.clientenraadparticipatiewet.nl , ·emailadressen voor alle leden aangemaakt waarin de nieuwe naam is verwerkt en allerlei
organisaties op de hoogte gebracht van de wijziging van de naam.
Er is tekst aangeleverd voor de laatste nieuwsbrief AmSZ die in maart is uitgekomen
Via het werkgroepje zijn samenvattingen van de notulen aangeleverd voor de website
Het werkgroep heeft contacten gehad met de gemeente om de communicatie te verbeteren
en dan m.n. de communicatie naar de cliënten.
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werkgroep Politiek
doel werkgroep:
Relatie met politiek opbouwen / verbeteren. De zichtbaarheid van de clientenraad vergroten
bij politici en politieke partijen. Begrip en oog voor cliënten bij politici verbeteren.
Ondersteuning van de andere werkgroepen om hun doelen bij bestuurders en politici onder
de aandacht te brengen.
Leden commissie:
Fien Ewijk (Bosa: SOS, Zelfkrant en Pastoraal uitzendbureau)
Guus Hurkmans (Jongeren)
Pieter Jacobs (Seniorenraad)
René van der Loo (Wijkpleinen & voorzitter werkgroep Politiek)
Jaarverslag 2014:
In 2014 is de werkgroep Politiek nieuw leven ingeblazen. Door gebrek aan
man/vrouwschappen en inspiratie lagen de initiatieven vrijwel stil. Na de studiedag in
september was de werkgroep volledig in de huidige samenstelling. Onderwerp is vooral de rol
van de werkgroep in het vergroten van de zichtbaarheid van de clientenraad bij bestuurders
en politiek.
Omdat de werkgroep Politiek pas later in het jaar op volledige sterkte was, is de werkgroep
enkele malen in vergadering bijeen geweest. Enkele keren is de commissievergadering FES
bezocht om beter op de hoogte te komen van de standpunten van de diverse politieke
stromingen.
- actiepunten gerealiseerd:
Met de uitgestelde gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht is er een mail gestuurd
naar alle politieke partijen. De bedoeling van de mail was een groter inzicht te krijgen in
standpunten over de drie aanstaande transities.
In december heeft een van de leden, op persoonlijke titel, maar nadrukkelijk als lid van de
clientenraad, ingesproken in de commissievergadering FES.
- actiepunten over naar 2015:
Goede zinvolle contacten leggen en onderhouden met een contactpersoon van elke politiek
partij.
Relevante commissie- en gemeenteraadsvergaderingen bezoeken.
Bestuderen en bespreken van het nieuwe coalitieakkoord om daaruit alle mogelijke
actiepunten te destilleren.
- actiepunten afgevoerd:
Er worden geen actiepunten afgevoerd. De werkgroep Politiek gaat onverdroten door
dezelfde acties en doelen na te streven als in 2014. Het onder de aandacht brengen bij
bestuurders en politici en politieke partijen van de belangen van de cliënten die de
cliëntenraad vertegenwoordigt. Het is en blijft een continue proces.
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werkgroep Participatie
doel werkgroep:
het volgen van de invoer van de participatiewet
leden werkgroep:
Roos Kapteijns (Gehandicaptenplatform)
Mirjam Klasen ( Vluchtelingenwerk)
Geert Jan Steenbakkers (Weener XL),
Wil van der Put (Weener XL)
Yvonne Sanders (Weener XL)
jaarverslag 2014
In 2014 is veel energie gestoken in de Participatiewet die in 2015 zijn beslag zal krijgen.
Veel informatie verzameld en gelezen, veel gesproken, en laten voorlichten door ambtenaren
van de gemeente, Weener XL in het bijzonder. De werkgroep heeft getracht zo veel als
mogelijk is het voorwerk te doen voor de gehele Cliëntenraad over dit grote onderwerp. Dit
resulteerde in de officiële advisering over de verordeningen en beleidsregels ten aanzien van
de invoering van de Participatiewet aan het college in een zeer korte tijd eind 2014.

werkgroep inkomen
Doel werkgroep:
Inkomensproblematiek in kaart brengen voor ’s-Hertogenbosch.
Problemen met inkomen van cliënten duidelijk maken bij het College en de politiek.
Gevraagd en ongevraagd advies geven. Informatie verzamelen over ondersteuning
armoedebeleid. Contact leggen met de Voedselbank.
Contact leggen en onderhouden met ambtenaar/griffier
Armoederegelingen van de gemeente bekijken en beoordelen
Voorzieningen voor speciale groepen bv. kinderen stichting Leergeld en Jeugdsportfonds
Doelgroepen: ouderen, chronisch zieken, gehandicapten, tweeverdieners( met thuiswonende
kinderen), WWB-uitkeringsgerechtigden, Wajongers,
Leden werkgroep:
Bonaire van Weert
Yvonne van Daelen
jaarverslag 2014
De werkgroep Inkomen is pas in derde kwartaal opgestart waardoor er geen verslaglegging
over 2014 is.
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Cliëntënraad Participatiëwët
's-Hërtogënbosch
jaarplan 2015 Cliëntenraad Participatiewet
Samenstelling Cliëntenraad 2015
De Cliëntenraad bestaat uit 15 leden, een adviseur en een onafhankelijk voorzitter.
De Cliëntenraad Participatiewet is per 1 januari 2015 als volgt samengesteld:
Hans van Grieken
Mirjam Klasen
Roos Kapteijns
Pieter Jacobs
Yvonne v Daelen-Boel
Bonaire van Weert
Thijs Laan
Marthy Leermans
Jack Spruijt
Geert Jan Steenbakkers
Wil van der Put
Said Moutaki
Yvonne Sanders
Thako van den Heuvel
Guus Hurkmans
René van der Loo
John Graafmans

Onafhankelijk voorzitter
VluchtelingenWerk ‘s- Hertogenbosch e.o.
Gehandicaptenplatform
Secretaris en afgevaardigde van de Seniorenraad
Door en Voor
Wijkplein Rosmalen
Jongeren, Jong Actief
Steunpunt Zelfhulp
Juvans en Spoor073
Weener XL
Weener XL
Weener XL
Weener XL
Stichting Maatschappelijke Opvang
Jongeren, Jong Actief
Wijkplein Den Bosch
Toegevoegd adviseur

Het secretariaat van de Cliëntenraad is gevestigd in de Sonniusstraat nr. 3 te
’s-Hertogenbosch.
Secretariaatsmedewerker Mieke Verberne is voor 15 uur per week aangesteld.
Toine van de Ven is de contactambtenaar vanuit gemeente.
Taken van de Cliëntenraad
De Cliëntenraad heeft tot taak om gevraagd en ongevraagd het College te adviseren
over beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering van WWB- en WSW- gerelateerde
zaken die belangen van de WWB-cliënten en WSW-gerechtigden betreffen.
Vanaf 1 maart 2014 zijn Weener Groep en de onderdelen Werk, Inkomen en
Handhaving van de afdeling Arbeidsmarkt en Sociale Zaken samengegaan onder de
noemer Weener XL werk & inkomen ‘s-Hertogenbosch.
De WSW bestaat vanaf 2015 niet meer en per 1 januari 2015 wordt de
Participatiewet ingevoerd. Deze organisatieverandering en veranderde wetgeving
heeft de Cliëntenraad doen besluiten om op vraag van het College in november
2014 de naam Cliëntenraad AmSZ te wijzigen in Cliëntenraad Participatiewet.
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Vergaderingen
De leden komen één keer per maand op dinsdagavond voor een vergadering bij
elkaar in de Sonniusstraat.
Vanaf 2015 is deze structuur aangepast. Voorafgaand aan onze raadsvergadering
komen nu de verschillende werkgroepen bijeen om aan de hand van een eigen
agenda dieper op de materie in te gaan.
Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden aan alle raadsleden om op de
vrijdagmorgen, voorafgaand aan de reguliere vergadering, deze vergadering
gezamenlijk voor te bereiden. John Graafmans begeleidt deze voorbereiding wat
door een aantal leden erg wordt gewaardeerd.
Eénmaal per jaar wordt een studiedag georganiseerd waarin kennisvergaring én
teambuilding op de agenda staan.
Arbeidsmarktregio Brabant Noordoost
In 2014 is een initiatief gestart om tot een platform te komen van de verschillende
vormen van cliëntenparticipatie op het sociaal domein binnen de Arbeidsmarktregio
Brabant Noordoost. Dit om daadwerkelijke cliëntenparticipatie gestalte te kunnen
geven tijdens en na de ontwikkeling van deze Arbeidsmarktregio en haar nieuwe
werkbedrijf in het bijzonder.
Dit lijkt te lukken: op 29 april 2015 staat de ondertekening van een
samenwerkingsdocument geagendeerd. Iedere gemeente, de drie SW-bedrijven en
de districtsraad van het UWV hebben afgevaardigden in dit platform.
De verwachting is dat deze samenwerking in 2015 verder gestalte gaat krijgen.

Vastgesteld in de vergadering van de Cliëntenraad Participatiewet van 31 maart 2015
Hans van Grieken, voorzitter

Pieter Jacobs, secretaris

bijlage: de jaarplannen van de verschillende werkgroepen
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bijlage bij jaarplan 2015 Cliëntenraad Participatiewet

werkgroep Voorbereiding:
Doel werkgroep:
Het voorzitten van de voorbereiding van de vergadering om met collega raadsleden te
discussiëren over standpunten. Daarnaast is er meer ruimte om uitgebreider stil te staan bij
de agenda en na te denken over de inbreng tijdens de algemene vergadering. De
voorbespreking is op vrijdagochtend van 10.30 tot 12.00 uur voorafgaand aan de
vergaderingen die op dinsdagavond plaatsvinden. Van de voorbespreking wordt een
actielijstje gemaakt als handvat bij de vergadering.
leden werkgroep
Alle leden van de Cliëntenraad kunnen deelnemen.
John Graafmans is kartrekker.
Speerpunten 2015
Omdat er in werkgroepjes vergaderd wordt zal John Graafmans zich bij de werkgroepjes die
daar naar vragen aansluiten. Ook zal per vergadering bekeken worden of een voorbereiding
nodig is.

werkgroep Politiek:
Doel werkgroep:
Relatie met politiek opbouwen/ verbeteren. De zichtbaarheid van de cliëntenraad vergroten
bij bestuurders, politici en politieke partijen. Begrip en oog voor cliënten bij politici verbeteren
en vergroten. Ondersteuning van de andere werkgroepen om hun doelen bij bestuurders en
politici onder de aandacht te brengen.
Leden werkgroep:
Guus Hurkmans (Jongeren)
Pieter Jacobs (Seniorenraad)
René van der Loo (Wijkpleinen & voorzitter werkgroep Politiek)
Jack Spruijt (Spoor073 / Juvans)
Speerpunten voor 2015:
1. Strategie bepalen voor het contact leggen en onderhouden met politici en politieke partijen
2. Bezoeken van relevante commissievergaderingen
3. Bestuderen en bespreken nieuwe coalitieakkoord
4. Ondersteunen van andere werkgroepen om hun doelen te realiseren
5 Verslag van politieke kwesties aan cliëntenraad voor feedback en actiepunten
6. Permanente evaluatie van functioneren werkgroep om effecten te toetsen en acties te
verbeteren
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werkgroep Publiciteit:
Doel werkgroep:
hoe kunnen we ons als Cliëntenraad nog beter laten zien en hoe kunnen we de politiek, de
inwoners en dan m.n. de cliënten en de organisaties die cliëntengericht zijn bereiken.
Leden werkgroep:
Said Moutaki (Weener XL)
Hans van Grieken (voorzitter Cliëntenraad)
Thijs Laan (Jong Actief)
Mieke Verberne (secretariële ondersteuning)
speerpunten voor 2015:
1. Jaarverslag 2014 mooier, toegankelijker maken en beter verspreiden
2. Ondersteuning geven aan Cliëntenraadsleden gebruik iPad en iBabs
3. Onderhoud en verder uitbouwen website en verhogen van verkeer hiernaartoe
4. Klantsignalen binnenhalen via website en andere analoge kanalen
5. Introductiepakket samenstellen nieuwe Raadsleden
6. nieuw PR materiaal ontwikkelen (folders enz.)

werkgroep Participatie:
Doel werkgroep:
het volgen van de invoer van de participatiewet
Leden werkgroep:
Roos Kapteijns (Gehandicaptenplatform)
Mirjam Klasen ( Vluchtelingenwerk)
Geert Jan Steenbakkers (Weener XL),
Wil van der Put (Weener XL)
Yvonne Sanders (Weener XL)
Speerpunten voor 2015:
1. omgaan met de oude wachtlijstmensen
2. Wajong en WWB en garantiebanen
3. Verplicht vrijwilligerswerk
4. Veranderd inkomensperspectief: Mirjam
5. Omzetting tijdelijke contracten
6. samenwerking met werkgroepen politiek en inkomen
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werkgroep Inkomen:
Doel werkgroep:
Inkomensproblematiek in kaart brengen voor ‘s-Hertogenbosch
Problemen met inkomen van cliënten duidelijk maken bij het College en de politiek
Gevraagd en ongevraagd advies geven
Informatie verzamelen over ondersteuning armoedebeleid
Contact leggen met de Voedselbank
Contact leggen en onderhouden met ambtenaar/griffier
Armoederegelingen van de gemeente bekijken en beoordelen
Voorzieningen voor speciale groepen bv. kinderen stichting Leergeld en Jeugdsportfonds
Doelgroepen: ouderen, chronisch zieken, gehandicapten, tweeverdieners( met thuiswonende
kinderen), WWB-uitkeringsgerechtigden, Wajongers,
Leden werkgroep:
Bonaire van Weert
Yvonne van Daelen
Richard van Lokven (i.p.v. Thako van den Heuvel)
Speerpunten voor 2015:
1. inkomensproblematiek in kaart te brengen
2. informatie verzamelen over ondersteuning armoedebeleid
3. armoederegelingen van de gemeente bekijken en beoordelen
4. contact leggen en onderhouden met ambtenaar / griffier
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