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Exloërveen, 22 september 2010 

Betreft: Notulen afgelopen vergadering 

Geachte gemeenteraad, 

Hierbij zend ik u de notulen van de vergadering van 22 juni j l . van de Cliëntenraad Wsw 
Zuidoost Drenthe. 

Graag ontvang ik van u een ontvangstbevestiging. 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Cliëntenraad Wsw 

Linda Renting 
secretaris 



Cliëntenraad Wsw Zuidoost Drenthe 
Postbus 30.001 Tel.: 0591-635841 
7800 RA Emmen Email: Wswraad(5)live.nl 

Aanwezig: 
Wim Helder (voorzitter), Arie Huygen; Ingrid de Wacht-Nieuwhuis; Wilma Bakker-Otten; Henrice 
Küpper; Peter Hopman; Johanna Gort-Nijland; Roelof Guichelaar; Linda Renting; 
MarleeuJe Vries (.UWVJ;±lenk Brejder (UWV) 

Verslag Wsw-raad vergadering 22 juni 2010 in zaal C407 te Emmen 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen op de publieke tribune welkom. 
Marleen de Vries en Henk Breider van het UWV worden speciaal welkom geheten. Zij komen de Wsw-

indicatleprocedure toelichten. 

Er zijn geen mededelingen. 

2. Verslag vorige vergadering 

Pag 2 Ie alinea Er wordt gekeken i.p.v. Het wordt gekeken. 
Pag 2 onderaan, laatste alinea 2e regel: Er zijn een groot aantal mensen , die hebben aangegeven een 
gesprek te willen hebben. 
Bij punt 7 moet zo veranderen in zou ( I e regel) 

Het verslag wordt vastgesteld. 

3. Ingekomen Stukken 

Bevestiging van de notulen van 18 mei door de gem. Borger-Odoom en de gem. Emmen. 

4. Gesprek met dhr. H. Breider en mevr. M. de Vries van het UWV 

Wsw-indicatieprocedure 

Henk Breider (vestigingsmanager UWV Hoogeveen + districtscoördinator Wsw) en Marleen de Vries is 
arbeidsdeskundige werkzaam vanuit de vestiging in Groningen en behartigt ook een gedeelte van 
Drenthe. 

De Wsw-indicatieprocedure moet onafhankelijk zijn, een sluitende aanpak hebben en uniform zijn. De 
besluiten moeten op dezelfde wijze in heel Nederland worden genomen. Dit wordt onderzocht en op 
deze wijze gewaarborgd. Het CWI is ondergebracht in het UWV-werkbedrijf. 
De Wsw is geen sluitstuk van re-integratie. De Wsw is een vrijwillige voorziening. 

Doelgroep: Mensen die willen werken, maar door lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen 
uitsluitend onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. 

Na de indicatie-stelling is er de mogelijkheid tot bezwaar van de beschikking. De juridische afdeling (van 
het UWV-JUZA) behandelt het bezwaar er kan opnieuw bezwaar worden gemaakt. Dit wordt dan 
voorgelegd aan de rechter. 
Op jaarbasis worden er 1000 besluiten genomen. De afgelopen periode zijn er 17 bezwaarschriften 
gekomen, waarvan er 7 gegrond zijn verklaard. 

Wie bepaalt wat passende arbeid is? Moet algemeen passen bij bekwaamheid. 



Het UWV beslist of mensen wel of niet behoren tot de doelgroep van de Wsw. Daarna houdt het voor 
het UWV op. Een arbeidsdeskundige kan er bij worden geroepen, als er moet worden gekeken of de 
werkplek passend is. 

De indicatie gebeurd in 5 stappen: 
Informatie en advies 
Aanmelding 
Aanvraag 
Onderzoek 
Het besluit 

PGB is gemeentelijk beleid (criteria kunnen per gemeente verschillen) 

Informatie en advies gaat soms moeizaam. Voorstel Wsw-raad om samen met het SW-bedrijf een 
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Criteria doelgroep, wachtlijst en aanmeldingsprocedure. 

Henk Breider stelt voor dat hij contact opneemt met de Emco en Alescon om te kijken of er 
verbeteringen mogelijk zijn. Wilma beveelt aan om een competentieonderzoek te doen. Kijk niet alleen 
lichamelijk, maar ook geestelijk. 

Binnen 16 weken moet er een besluit worden genomen tot Wsw-indicatie. De Beslisboom indicatie wordt 
hierbij toegepast. 

In het verleden werd de werkloosheidssituatie wel eens meegenomen. Dit is nu niet meer van 
toepassing. Er zijn nu veel meer mogelijkheden dan vroeger. Er is dus meer op de reguliere werkplek 
mogelijk. 

SW-bedrijf beoordeelt vaak zwaarder dan het UWV. 

Begeleid werken, Ja maar tenzij. 

Wordt er ook gekeken naar, wat vind ik leuk? Dit ligt binnen het SW-bedrijf. 

Mensen die geen gebruik willen maken van de Wsw-indicatie. Wil je hier geen gebruik van maken, dan 
zou je een her-indicatie kunnen aanvragen. De situatie zou dan wel verbeterd moeten zijn, anders 
opnieuw Wsw. 

De I e stap is vrijwillig (aanmelding Wsw) Het indicatieproces is niet meer vrijwillig. Mensen die op de 
wachtlijst staan, komen soms 2x3 maanden bij het SW-bedrijf in dienst, (tijdelijk contract) Daarna 
komen ze dan weer op de wachtlijst en weten niet voor hoe lang. Dit is zeer demotiverend. 

Bezwaarschriften zijn net als bij de gemeente niet onafhankelijk. 

5. Voortgang wachtlijstenquête 

- Vragenlijsten zijn geprint 
- Schema (rooster) is klaar 
- Schema wie roept welke mensen 
- Veel respons 
- Bedankbriefjes worden nog geprint 

6. Concept wachtl i jstfolder 

Er is een voorzet gemaakt voor een wachtlijstfolder van de Emco. 

Er zijn diverse opmerkingen gemaakt. Te weten: 
- Emco veranderen in Wsw-bedrijf of SW-bedrijf, om het neutraler te houden. 
- GR (gemeenschappelijke regeling) verwijderen 



Beschikbaarheid 
Punt 1: Ziekte of gebrek anders omschrijven. Komen op de passieve wachtlijst aanpassen. 

- Punt 2: Weet een ieder wat detentie is? 
- Punt 5: Wie beoordeeld dit 
- Punt 4: Duidelijker omschrijven. 

Indicate: werkcoach (van wie) 
Procedure die hier staat klopt niet. 
Her-indicatie 5 tot 10 jaar 

De opzet zou klantvriendelijker en korter moeten. Bij de PGB staat niet vermeld hoe je aan een 
begeleider komt. 

Procedure; Wordt geen functie geduid. Komen eerst in een traject. 

7. Invulling secretariaat 

Willem doet zijn best om secretariële ondersteuning te organiseren voor de Wsw-raad. Na de vakantie 
komen we hier op terug. 

8. Publiciteit 

Jeannet Veenstra verzorgt Bulletin WWB. 

9. Cursus Clip 

De cursus van Clip vindt plaats op 15 september. Dit wordt over 2 dagdelen verdeeld. 

10. Verslag regionaal netwerk 

Er waren 17 tot 18 personen aanwezig. Regionaal netwerk moet nog ingericht worden. Wim en de 
voorzitter van Groningen en Zuidhom maken een eerste opzet. De volgende vergadering zal in oktober 
plaatsvinden. 

11. Evaluatie Wsw-raad (Wat gaat er goed en wat kan er beter.) 

Vanwege de beperkte tijd, wordt dit punt doorgeschoven naar de volgende vergaderingen. 

12. Rondvraag 

Roelof: Geeft aan dat het misschien zinvol is, om tijdens de volgende vergadering een foto te maken van 
de complete Wsw-raad in haar huidige vorm. 

Ingrid: Vraagt of het mogelijk is om bij de stukken aan te geven om welke agendapunt het hier gaat. 

Johanna: Wil graag weten, wat de exacte aanvangstijd is 15 september a.s. 
De cursus zal worden gegeven van 10.00 tot 12.00 en van 13.00-15.00 uur 

13. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. De volgende vergadering is 28 september. 
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