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Mededeling; op 20 november wordt er in Den Bosch een beursvloer gehouden. Dar worden
diensten uitgeruild tussen bedrijven en non profit organisaties. Het Gehandicaptenplatform
is genomineerd voor de award voor de meest professionele maatschappelijke organisatie.
Bij Weener XL melding dat aantal werknemers dat contract van een aantal werknemers wel
verlengd is maar niet wordt omgezet in een vast contract. Geconstateerd wordt dat de
rechten van WSW-er in het algemeen minder zijn geworden. Tot nu toe kregen mensen een
cao-loon en pensioen. De toekomst is echter onzeker. De Cliëntenraad zal e.e.a. scherp in de
gaten houden.
opzet platform Arbeidsmarktregio
Hans van Grieken is bij een bijeenkomst geweest waar gesproken is over draagvlak
cliëntenparticipatie vanuit 19 gemeentes. Dat draagvlak lijkt er wel te zijn Er is een
conceptconvenant opgemaakt en rondgestuurd naar alle cliëntenraden in de regio. Binnen
de vergadering zijn er verschillende ideeën over regionale cliëntenparticipatie. Het kan gaan
om een platform waar gezamenlijk overlegd wordt door de lokale cliëntenraden, of een
samenwerkingsverband waarbij de diverse cliëntenraden elkaar informeren over wat goed
werkt in de eigen raad. Een convenant kan juridisch lastig zijn. De vergadering vindt het
belangrijk dat er inspraakmogelijkheid komt. Het werkbedrijf is zich aan het ontwikkelen en
als je niets doet gaat het gewoon door. Als er een platform komt of er iemand vanuit de
Cliëntenraad deel zou kunnen gaan nemen.
Reacties op adviezen Participatiewet
De Cliëntenraad heeft per brief gereageerd op een reactie van het College op advisering
participatiewet. Vreemd is dat een reactie door het College op deze brief wel aan de
Cliëntenraad is gericht maar niet verzonden lijkt te zijn. Terwijl de brief wel terug te vinden
was in de stukken van de gemeente. De vergadering is van mening dat de reactie van het
College op advies zwak is. Aan de Cliëntenraad wordt gevraagd om met voorbeelden te
komen over verdringing. Maar gemeente moet zelf gewoon opletten dat dat niet gebeurt.
De Cliëntenraad zal het wel in de gaten houden bij de achterban.
De Cliëntenraad heeft expertise aangeboden voor wat betreft communicatie maar daar is
niet op gereageerd.
Afgesproken wordt dat er een brief naar Het College wordt gestuurd waarin bovenstaande
wordt genoemd.
Reactie op advies beleid participatiewet
De Poort en aan de Slag
Bij Weener XL is een grote afdeling waar mensen van alles moeten doen, ongeacht opleiding.
Het nadeel is dat het echt aan begeleiding ontbreekt.
Persoonlijke ondersteuning en begeleiding
De voorzitter dacht dat hij als advies ingebracht had om te gaan werken zoals de UWV het
doet, dat wil zeggen: indien nodig langer dan 3 jaar begeleiding. Iemand met bijvoorbeeld
autisme heeft dat na 3 jaar nog steeds en zal extra begeleid moeten worden. Dit punt is wel
ter sprake gekomen maar niet in het advies terecht gekomen.
werk voor kwetsbare groepen
Gedacht wordt dat er kans is dat in drukke tijden mensen voor een tijdje worden
aangenomen en daarna weer verdwijnen. Afgesproken wordt dat de ongerustheid hierover
nogmaals benoemd wordt in de brief die uitgaat. En daarin zal ook worden benadrukt dat
Cliëntenraad betrokken wil blijven.
Werkgroep politiek wil commissievergadering FES bijwonen en daar mogelijk inspreken.
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bespreking advies bestrijding werkloosheid jongeren en ouderen
Acties om jongeren aan werk te helpen lijken wel te lukken maar plan voor senioren werkt
niet. Gevraagd was of extra geld wat gemeente er voor uittrekt naar jongeren kan gaan maar
de wethouder vindt alle 2 de groepen belangrijk. Te zeggen dat het voor ouderen niet werkt,
is voorbarig want het project is nog steeds niet afgelopen. Afgesproken wordt dat
Cliëntenraad wacht met reactie tot eindevaluatie jeugd en ouderenwerkloosheid binnen is.
Tijdens studiedag hebben de diverse werkgroepjes plannen van aanpak gemaakt.
Afgesproken wordt deze in eerste vergadering van januari te agenderen evenals jaarplan
voor 2015 en terug- en vooruitblik.
Nieuws van werkgroep publiciteit
website geclaimd www. cliëntenraad participatiewet. Er komen ook nieuwe emailadressen.
Bekeken wordt of oude mails automatisch doorgestuurd kunnen worden naar de nieuwe.
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