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Voorwoord 

 

Had ik het vorig jaar in mijn voorwoord nog over een dubbel gevoel, dit jaar heb ik er eigenlijk 

geen woorden voor. Vorig jaar was dat omdat het enerzijds een gedenkwaardig jaar was en 

anderzijds we dat jaar maar zo snel mogelijk zouden moeten vergeten. 

In plaats daarvan was 2021 een kopie van 2020 geworden. 

Inmiddels weten we dat Corona een blijvertje geworden is en we er op de een of andere ma-

nier moeten zien te dealen. Wat overigens ook steeds beter gaat. 

 

Voor onze Cliëntenraad Participatiewet was het van belang om de continuïteit te kunnen 

waarborgen. Naast 4 ZOOM bijeenkomsten waarbij iedereen thuis kon aansluiten hebben we 

gelukkig ook nog 4 live bijeenkomsten kunnen houden. 

Ondanks de twee jaren omgaan met een pandemie hebben we onze eigen cohesie kunnen 

vasthouden waardoor we kritisch konden blijven functioneren. 

Dat bleek bijvoorbeeld tijdens de ZOOMvergadering in maart waarbij Wethouder Van Olden 

aansloot en van iedere individueel cliëntenraadslid een thema kreeg voorgeschoteld waar-

over pittig werd gediscussieerd.  

 

Daarnaast hebben we in het afgelopen jaar 5 adviezen uitgebracht waarmee we de levens van 

onze achterban hopelijk net iets draaglijker hebben kunnen maken. 

De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 brachten ons op de gedachte om, 

samen met de Adviesraad Jeugdhulp en WMO, een verkiezingsdebat te organiseren over onze 

onderwerpen: Jeugdhulp, WMO en Participatiewet. 

De organisatie hiervan startte in 2021 en gaf veel vertrouwen in een goed debat. 

 

Ik ben trots op onze raad dat we in deze tijden van beduidend mindere nabijheid elkaar blij-

ven vinden. Ondanks dat we ook dit jaar geen studiedag konden organiseren zijn we niet min-

der actief in het vertegenwoordigen van onze achterban, onze cliënten, in beleid en uitvoering 

van de gemeente ’s-Hertogenbosch. 

 

 

 

Hans van Grieken, 

Onafhankelijk voorzitter 
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Jaarverslag 2021 
 

Samenstelling Cliëntenraad 2021 

De Cliëntenraad bestaat uit 15 leden en een onafhankelijk voorzitter.  

 

Begin 2021 waren alle vacatures ingevuld.  

In de loop van het jaar zijn er enkele wijzigingen geweest. In januari 2021 heeft Angelique 

Humble aangegeven dat zij haar werkzaamheden niet meer kon combineren met haar lid-

maatschap bij de cliëntenraad. Per 1 maart 2021 heeft oudgediende Richard van Lokven  zijn 

cliëntenraadlidmaatschap, namens Stichting Maatschappelijke Opvang, weer hervat.  

In november 2021 is na een kort ziekbed Diny van Langeveld overleden en in december 2021 

heeft Ton Krijnen aangegeven zijn vrijwilligerswerk bij de Cliëntenraad Reinier van Arkel en 

privéomstandigheden, niet meer te kunnen combineren met zijn lidmaatschap bij onze cliën-

tenraad.  

 

De Cliëntenraad Participatiewet is per 31 december 2021 als volgt samengesteld: 

 

Hans van Grieken   Onafhankelijk voorzitter  

Pieter Jacobs  Secretaris en afgevaardigde van het Seniorenplatform 

Leendert Wiebenga  VluchtelingenWerk ‘s-Hertogenbosch e.o. 

Roos Kapteijns  Gehandicaptenplatform 

Sjoerd van Kampen  Jong Actief 

Jack Spruyt   Steunpunt Zelfhulp 

Richard van Lokven  SMO 

Geert Jan Steenbakkers  Weener XL 

Said Moutaki  Mensen met een niet NL achtergrond 

Yvonne Sanders   Weener XL 

René van der Loo   Wijkplein Den Bosch 

Vacature  Voedselbank  

Marcel Wijnen  Stichting Loods 

Tessa van Berkel  Quiet Den Bosch 

Ans van Houwelingen  Cliëntenraad Farent 

Vacature   GGZ   

 

Het secretariaat van de Cliëntenraad is gevestigd in de Sonniusstraat 3 te ’s-Hertogenbosch. 

Secretariaatsmedewerker Liesbeth Graafmans is voor 15 uur per week werkzaam voor de Cli-

entenraad Participatiewet.  

Voor actuele informatie of verdieping uit dit jaarverslag: www.crpw.nl  

 

Harry Hoogland is de contactambtenaar vanuit gemeente. 
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De gemeenteraad van de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft in de openbare vergadering van 2 

juli 2019 de Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente 's-Hertogenbosch 2019 

vastgesteld. 

 

De verordening is te vinden op www.clientenraadparticipatiewet.nl/documenten/. 

 

De verordening cliëntenparticipatie regelt de doelstelling, de taken en de samenstelling van 

de Cliëntenraad Participatiewet. 

 

Doelstelling 

De Cliëntenraad heeft tot doel het bewerkstelligen dat vanuit een onafhankelijke positie de 

doelgroepen optimaal betrokken zijn bij de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering van het 

voor hen gevoerde gemeentelijke beleid omtrent de wet. 

 

Taken 

1. De Cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit in verband met het door het 

college voorgenomen en uitgevoerde beleid met betrekking tot de wet en die de relatie 

met en de belangen van de doelgroepen betreft. 

2. De Cliëntenraad stelt jaarlijks een begroting en een jaarrekening op.  

3. De Cliëntenraad adviseert niet over: 

a. onderwerpen van de interne gemeentelijke organisatie, voor zover deze geen aanwijs-

bare gevolgen hebben voor de dienstverlening aan de doelgroepen; 

b. klachten, bezwaar- en beroepschriften en andere zaken die op individuele cliënten be-

trekking hebben;  

c. arbeidsvoorwaarden;  

d. de bedrijfsvoering van Weener XL.  

Vergaderingen 

De vergaderingen van de Cliëntenraad worden gehouden op door de Gemeente vastgestelde 

dinsdagavonden en doorgaans op de Sonniusstraat 3 te ’s-Hertogenbosch en zijn openbaar.  

De Cliëntenraad kan: 

• besluiten bij dringende zaken tot het houden van een besloten vergadering. 

• derden uitnodigen de vergaderingen bij te wonen voor het geven van een toelichting of 

een advies. 

• haar advisering afstemmen met adviesorganen van de gemeente(n) en andere (externe) 

deskundigen. 

 

In 2021 zijn er in totaal 8 vergaderingen geweest. Hiervan zijn er 4 live vergaderingen bij Soci-

aal Cultureel Centrum ‘De Helftheuvel’ geweest en zijn er 4 vergaderingen online geweest via 

Zoom.  

In verband met de strengere maatregelen door het Coronavirus heeft de geplande studiedag, 

op 21 december 2021 geen doorgang gevonden.  
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Contact met beleidsmedewerkers 

 

Ook in 2021 zijn ambtenaren/beleidsmedewerkers tijdens de vergadering toelichting komen 

geven op raadsvoorstellen of algemene informatie over wijzigingen. 

 

• 2 februari 2021 

Guido Jochems zou uitleg komen geven over het beleidsplan WMO, echter er stond ook een 

gemeenteraadsvergadering gepland waarbij hij aanwezig diende te zijn.  

Harry Hoogland heeft uitleg gegeven over de pilot Doen wat werkt.  

 

• 2 maart 2021  

Wethouder Huib van Olden, Guido Jochems en Harry Hoogland sluiten tijdens de online ver-

gadering aan. Ieder cliëntenraadslid stelt zich kort voor en legt bij Huib van Olden een casus 

of vraag neer.  

Guido Jochems beantwoord vragen over het Beleidsplan WMO.  

 

• 30 maart 2021 

Annette van Aanholt en Harry Hoogland sluiten online aan bij de vergadering en geven uitleg 

aan en beantwoorden vragen over de Beleidsregels TONK (Tijdelijke ondersteuning noodzake-

lijke kosten). 

 

• 11 mei 2021 

Tijdens deze online vergadering geven Annette van Aanholt en Amy Markus toelichting op de 

Beleidskader armoede en schulden.  

Floor Horvers verduidelijkt de inkomens/rechtsmatigheidsvraagstukken/beleidsregels. Harry 

Hoogland is aanwezig voor algemene vragen of toelichting.  

 

• 23 november 2021 

Harry Hoogland geeft toelichting op Beleidsregels Re-integratie Participatiewet 2022 en Intrek-

ken beleidsregels verhaal Participatiewet 2015. 
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Contacten voorzitter Hans van Grieken   

02-02-2021 CRPW vergadering online met Huib van Olden 

03-02-2021 Vergadering stuurgroep OCO (Onafhankelijke Cliënt Ondersteuner) 

30-03-2021 Online meeting DB van PCAN (Platform Cliëntenparticipatie Arbeidsregio Noord-

oost Brabant) 

28-04-2021 Vergadering stuurgroep OCO 

27-05-2021  Kennismaken met Liesbeth Endedijk, regionaal programmamanager arbeids-

markt 

09-06-2021 Vergadering stuurgroep OCO 

14-07-2021 Vergadering stuurgroep OCO 

14-07-2021 Meeting LIA Shower van gehandicaptenplatform  

21-09-2021 Overleg met Frans Leenders van Adviesraad Jeugdhulp en WMO over verkiezings-

debat 

07-09-2021 idem 

22-10-2021 Met Frans Leenders naar Ed Kerkhof ivm voorbereidingen debat. 

28-10-2021 Werkgroep debat 

01-11-2021 Stuurgroep OCO 

23-11-2021 Werkgroep debat 

23-11-2021 Overleg met Harry Hoogland 

24-11-2021 Vergadering DB van PCAN 

01-12-2021  Huub Mackelenberg ivm debat 

03-12-2021 Overleg met Verkadefabriek ivm debat 

06-12-2021 Overleg Lodie Hofland van de voedselbank 

 

Adviezen en reacties  

In 2021 heeft de Cliëntenraad de navolgende gevraagde adviezen aan het college gegeven.  

 

Aanvalsplan Den Bosch Schuldenvrij 2022-2025 Voortvarend Verder 

Op 11 mei 2021 hebben Annet van Aanholt en Amy Markus, het “Aanvalsplan Den Bosch 

schuldenvrij 2022-2025 Voortvarend Verder” gepresenteerd. Op 18 mei 2021 heeft de Cliën-

tenraad Participatiewet een advies gegeven op dit aanvalsplan.  

 

Ruimte pakken in de Participatiewet 

Op 11 mei 2021 heeft Floor Horvers het voorstel “Ruimte pakken in de Participatiewet” toege-

licht.  Op 18 mei 2021 heeft de Cliëntenraad Participatiewet een advies gegeven op dit voor-

stel. 

 

Anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen 

De Cliëntenraad Participatiewet heeft kennis genomen van het voornemen om te anticiperen 

op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen en heeft hierop op 7 juli 2021 een advies gege-

ven.  
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Beleidsregels Re-Integratie Participatiewet/IOAW/IOAZ   

In de vergadering van 23 november 2021 heeft Harry Hoogland de wijzigingen in de Beleidsre-

gels Re-Integratie Participatiewet/IOAW/IOAZ  toegelicht. Op 29 november 2021 heeft de Cli-

entenraad Participatiewet een advies gegeven op deze wijzigingen.  

 

Intrekken beleidsregels verhaal Participatiewet 2015 

In de vergadering van 23 november 2021 heeft Harry Hoogland het collegevoorstel inzake in-

trekken beleidsregels verhaal Participatiewet 2015 toegelicht. Op 29 november 2021 heeft de 

Cliëntenraad Participatiewet een advies gegeven.  

 

Alle adviezen en correspondentie zijn te vinden op: www.crpw.nl    

 

Studiedag 

Door de landelijke maatregelen in verband met het Corona virus heeft er in 2021 geen studie-

dag plaatsgevonden.  

 

Door de Cliëntenraad Participatiewet geaccordeerd op 12 april 2022 

 

Hans van Grieken, voorzitter   Pieter Jacobs, secretaris 
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Jaarplan 2022 algemeen 
 

Samenstelling Cliëntenraad bij aanvang 2022. 

De Cliëntenraad bestaat uit 15 leden, en een onafhankelijk voorzitter.  

 

Hans van Grieken   Onafhankelijk voorzitter  

Pieter Jacobs  Secretaris en afgevaardigde van het Seniorenplatform 

Leendert Wiebenga  VluchtelingenWerk ‘s-Hertogenbosch e.o. 

Roos Kapteijns  Gehandicaptenplatform 

Sjoerd van Kampen  Jong Actief 

Jack Spruyt   Steunpunt Zelfhulp 

Richard van Lokven  SMO 

Geert Jan Steenbakkers  Weener XL 

Said Moutaki  Mensen met een niet NL achtergrond 

Yvonne Sanders   Weener XL 

René van der Loo   Wijkplein Den Bosch 

Vacature   Voedselbank (Per 1 februari 2022 Ben van Oss) 

Marcel Wijnen  Stichting Loods 

Tessa van Berkel  Quiet Den Bosch 

Ans van Houwelingen  Cliëntenraad Farent 

Vacature   GGZ   

 

De bemensing van de Cliëntenraad is een afspiegeling van de cliënten uit 's-Hertogenbosch 

die onder de Participatiewet vallen. Na iedere installatie van een nieuwe Gemeenteraad wordt 

deze samenstelling opnieuw herzien.  

Per 01-01-2022 waren niet alle vacatures ingevuld.   

Op 6 december 2021 heeft Hans van Grieken overleg gehad met Lodie Hofland van de voed-

selbank over de openstaande vacature. Per februari 2022 zal Ben van Oss namens de Voed-

selbank deelnemen als cliëntenraadslid.  

Voor invulling van de vacature GGZ zal in 2022 contact worden opgenomen met verschillende 

GGZ instellingen.  

 

Het secretariaat van de Cliëntenraad is gevestigd in de Sonniusstraat 3 te ’s-Hertogenbosch. 

Secretariaatsmedewerker Liesbeth Graafmans is voor 15 uur per week werkzaam.  

 

Harry Hoogland is de contactambtenaar vanuit de gemeente. 

 

Doelstelling  

De Cliëntenraad heeft tot doel het bewerkstelligen dat vanuit een onafhankelijke positie de 

doelgroepen optimaal betrokken zijn bij de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering van het 

voor hen gevoerde gemeentelijke beleid omtrent de wet. 

  

  

mailto:info@crpw.nl


Cliëntenraad Participatiewet ‘s-Hertogenbosch 

 10 

Sonniusstraat 3 -5212 AJ ’s-Hertogenbosch 

Tel. 073-6131347 

info@crpw.nl - www.crpw.nl 

 

 

Taken 

De Cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit in verband met het door het col-

lege voorgenomen en uitgevoerde beleid met betrekking tot de wet en die de relatie met en 

de belangen van de doelgroepen betreft. 

1. De Cliëntenraad stelt jaarlijks een begroting, een jaarrekening, een beleidsplan en een jaar-

verslag op. 

2. De Cliëntenraad adviseert niet over: 

a. onderwerpen van de interne gemeentelijke organisatie, voor zover deze geen aanwijs-

bare gevolgen hebben voor de dienstverlening aan de doelgroepen; 

b. klachten, bezwaar- en beroepschriften en andere zaken die op individuele cliënten be-

trekking hebben;  

c. arbeidsvoorwaarden;  

d. de bedrijfsvoering van Weener XL.  

Vergaderingen 

De vergaderingen van de Cliëntenraad worden gehouden op door de Gemeente vastgestelde 

dinsdagavonden op de Sonniusstraat 3 te ’s-Hertogenbosch en zijn openbaar.  

 

De Cliëntenraad kan: 

• besluiten bij dringende zaken tot het houden van een besloten vergadering. 

• derden uitnodigen de vergaderingen bij te wonen voor het geven van een toelichting of 

een advies. 

• haar advisering af te stemmen met adviesorganen van de gemeente(n) en andere (externe) 

deskundigen. 

 

Eénmaal per jaar wordt een studiedag georganiseerd waarin kennisvergaring én teambuilding 

op de agenda staan. 

 

Het jaarplan 2022 is thematisch opgesteld. 

De Cliëntenraad Participatiewet heeft drie aandachtsgebieden: 

1. Werk 

2. Inkomen 

3. Belangenbehartiging 

Deze drie aandachtgebieden zijn terug te vinden in de thema’s. 

 

Ten aanzien van Belangenbehartiging is het belangrijk vooraf aan te geven dat de Cliënten-

raad nooit problemen van individuen behandelt. Maar is het wel van belang deze problemen 

te kennen zodat communicatie met de doelgroep grote waarde heeft. 
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Jaarplan 2022 thema’s 
 

In 2022 zal er meer specifiek aandacht geschonken worden aan de onderstaand onderwer-

pen. De intentie is om, als cliëntenraad, eerder betrokken te worden bij het opstellen van be-

leidsplannen.  

 

Thema's  
  

René van der Loo Maatregelen/ Menselijke maat/ hardheid in Participatiewet 

Leendert Wiebenga Menselijke maat/hardheid in Participatiewet 

  Statushouders  

  Wet inburgering   

Marcel Wijnen Participatiehuis en granieten bestand   

Pieter Jacobs  Armoede 

Tessa van Berkel Schuldhulpverlening 

Richard van Lokven  Bijzondere bijstand 

Ans van Houwelingen Bewindvoering 

Ben van Oss Eerste hulp bij geldzaken 

  Bijzondere schuldhulpverlening   

Sjoerd van Kampen Debat politieke partijen 

René van der Loo     

Roos Kapteijns Inclusie   

Yvonne Sanders Regelgeving “breed offensief” (wel veel van uitgesteld door demissionair kabinet) 
  

Jack Spruijt Aanbodversterking van mensen met indicatieve loonwaarde van max. 70% (incl. Parti-
cipatiehuis)? 

  

Vastgesteld in de vergadering van de Cliëntenraad Participatiewet van 12 april 2022. 

 

Hans van Grieken, voorzitter   Pieter Jacobs, secretaris 
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