Cliëntënraad Participatiëwët
's-Hërtogënbosch

Samenvatting notulen 13 januari 2015
Mededelingen
 Fien Ewijk gaat na diverse jaren stoppen als lid van de Cliëntenraad. Hij heeft een kandidaat die hem
op wil volgen. Voorzitter en secretaris zullen daarmee in gesprek gaan.
 De verordening Participatiewet is officieel vastgesteld.
 René van der Loo van de Cliëntenraad heeft tijdens commissievergadering FES in december
ingesproken over zorg voor mensen zonder baan in het kader van de participatiewet. Daarmee
Cliëntenraad weer meer op de kaart gezet.
 Bij landelijke cliëntenraad plannen om een fonds te creëren waarmee mensen in armoede geholpen
kunnen worden.
 Hans gaat ruimte vragen voor een vaste column in de informatiebrief voor mensen met een uitkering
én in de nieuwe Weener XL magazine.
Vorige notulen
 Het nieuwe Weener XL magazine is door een deskundige, René van der Loo, doorgelezen op
moeilijkheidsgraad. Het is volgens hem niet al te moeilijk geschreven maar voor mensen die niet
taalvaardig zijn of laaggeletterd is het lastig om het te lezen. Yvonne zal bij Weener XL inbrengen of
het blad misschien via internet ingesproken kan worden.
Ingekomen en verzonden stukken
 Mail binnengekomen met vraag over positie bij Weener XL voor mensen met een handicap.
Cliëntenraad heeft schrijver verwezen naar Bureau Sociale Raadslieden. Betreft persoonlijke situatie
en daar is Cliëntenraad niet voor. Wel wordt signaal genoteerd.
 Marthy van Steunpunt Zelfhulp heeft via beursvloer van organisaties hulp en materiaal gekregen voor
opknappen van locatie.
Evaluatie advisering Participatiewet
 Voorzitter spreekt teleurstelling uit over feit dat de er van gemeentewegen weinig gedaan is met
advies waar Cliëntenraad keihard aan gewerkt heeft. Gemeente verschuilt zich erg achter de wet,
maar gemeentes hebben ook beleidsvrijheid, dat hebben ze afgedwongen. De cliëntenraad heeft
aangegeven dat er een ongelijke behandeling van WSW-ers is. Aan WSW-ers is destijds toegezegd dat
zij hun rechten behouden maar in de praktijk is dat niet zo. Ook naadloos overhevelen naar andere
gemeente gebeurt niet meer. Alle rechten die hierover in de Cao zijn vastgelegd zijn lijken niet meer
op te gaan. Gemeenten hanteren verschillende regels dus daardoor rechtsongelijkheid. Helaas als
Cliëntenraad niet zoveel mogelijkheid om hier iets aan te doen, het ontbreekt aan verzwaard
adviesrecht. Gekeken wordt of de Cliëntenraad als zodanig meer rechten zou kunnen krijgen. Nu
waarschijnlijk niet meer; verordening cliëntenparticipatiewet 2015 is inmiddels vastgesteld. Suggestie
is om deze vraag in te brengen bij de landelijke cliëntenraad en daar duidelijk te maken dat
geprobeerd is dit punt gemeentelijk aan te kaarten maar dat dat niet gelukt is. LCR heeft contact met
de minister. Een van de leden wil FNV benaderen, hij heeft contact met landelijke FNV bestuurder. De
vergadering gaat daarmee akkoord. Kleine lichtpuntje t.o.v. oorspronkelijk voorstel Participatiewet is
de opmerking dat er rekening gehouden moet worden met persoonlijke interesses. Ook over de
persoonlijke ondersteuning voor mensen van Weener XL die na 3 jaar zou stoppen, is nu gezegd dat
‘de gemeente het in de gaten zal houden.’ Als Cliëntenraad daar alert op blijven. Voorstel is om in
september een evaluatie te houden met Sjoerd van Erve, Huib Van Olden, Leida Rasing.
Terugblik op 2014 en bespreking inhoud jaarverslag
 De verschillende werkgroepjes zullen ieder een eigen verslagje maken voor het jaarverslag. Volgende
vergadering op agenda.
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Evaluatie plannen van aanpak werkgroepjes zoals gepresenteerd op studiedagstudiedag
 Soms gevoel dat Cliëntenraad niet veel kan. Maar volgens adviseur wordt te weinig stilgestaan bij wat
wel bereikt wordt. In 2014 is er meer structuur gekomen. Iedereen zou zich, zowel individueel als in
een werkgroepje actiever mogen opstellen, er bewust van zijn dat je als lid een hele groep mensen
vertegenwoordigt. Goed streven voor het komende jaar.
Evaluatie Cliëntenraad 2014
 Aan de aanwezigen wordt gevraagd hoe ze vinden dat 2014 verlopen is en wat zij in 2015 zouden
willen doen. In het algemeen wordt de druk die er in 2014 lag op het geven van advies t.a.v. de
Participatiewet als lastig ervaren. Door de hoeveelheid aan informatie en het korte tijdsbestek waarin
het advies moest worden opgesteld kwam de zorgvuldigheid soms in gedrang. De agenda in 2014 is
bijna helemaal door geleid door de Participatiewet en dat is best wel een lastige materie. Het vraagt
veel van de leden daar steeds alert mee bezig te zijn en alles op zijn consequenties te beoordelen.
Tegelijkertijd wordt gezegd dat leden veel informatie hebben gekregen, dat dat zeer verrijkend is en
dat de Cliëntenraad in haar advies voldoende aandacht gevraagd heeft voor problemen. De
gezamenlijke studiedag is als positief ervaren. Afspraak voor 2015 is dat de leden goed in de gaten
zullen houden hoe de participatiewet vanuit eigen achterban uitpakt.
Stand van zaken cliëntenparticipatie Regionaal werkbedrijf
 De voorzitter is actief met organiseren van regionale cliëntenparticipatie. In begin heel veel
enthousiasme vanuit de regio, daarna wat minder. Afspraak nu is om regelmatig gesprek te hebben
met management en wethouder Van Olden. Waarbij wel gezegd wordt dat dat het in de
oprichtingsfase een goede zaak is om mee te doen maar wel uitkijken dat je geen onderdeel wordt
van beleid.
Signalen vanuit de achterban
 Weener XL: Als iemand in een woonvoorziening woont als WSW-er en deze moet verhuizen zou de
nieuwe gemeente de WSW-er over moeten nemen, maar dat doen ze niet.
 Men maakt zich zorgen over het feit dat ambtenaren die voor Weener XL werken, als ze
geautoriseerd zijn, alle informatie van cliënten kunnen inzien.
 Signaal van achterban: gemeente vraagt aan zorginstanties privacygevoelige gegevens.
 Van Olden is voorzitter van het BOAS en heeft in die functie alle gemeenten geadviseerd om WSWcontracten te verlengen omdat het een misvatting is te denken dat het beëindigen van contracten
een besparing oplevert. Maar in de gemeente ‘s-Hertogenbosch wordt dit advies niet opgevolgd en
worden lang niet alle contracten verlengd. Vraag of gemeente beseft dat daardoor vanaf 2016 veel
minder subsidie voor de WSW zal binnenkomen.
 Voor zelfhulpgroepen wordt een netwerk opgezet via social media waardoor er een online
mogelijkheid komt om als besloten groep met elkaar te spreken. Bedoeling is om pool van
professionals op te zetten waar mensen online vragen aan kunnen stellen.
 Gemeente heeft aangegeven dat ze alles digitaal gaan doen. Er zijn echter nog veel mensen die geen
computer hebben of digitaal niet kunnen communiceren. Signaal: daardoor zullen mensen buiten de
boot vallen.
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