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1. Inleiding 
Vanaf 1 januari 2008 kennen we in Nederland een gewijzigde Wet op de sociale 

werkvoorziening (Wsw). Een onderdeel van deze wet is dat mensen met een Wsw-indicatie 

mogen meedenken en -praten over het beleid van de gemeenten die verantwoordelijk zijn 

voor de uitvoering van de Wsw (artikel 2.3).  

In de regio heeft die wet er toe geleid dat Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en 

Woudenberg gezamenlijk een cliëntenraad Wsw hebben ingesteld. Deze cliëntenraad is eind 

2009 geïnstalleerd en komt op voor de belangen van de mensen die een Wsw-indicatie 

hebben. Met de komst van de Participatiewet in 2015 worden er geen nieuwe Wsw-indicaties 

meer afgegeven. De groep Wsw-ers zal geleidelijk kleiner worden.  

2. De taken van de Wsw-cliëntenraad 
In de wet staat: “De Wsw-cliëntenraad heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd adviseren 

van het college ten aanzien van de beleidsmatige uitvoering van de Wet op de sociale 

Werkvoorziening.” 

In de recent gewijzigde gemeentelijke verordeningen is de doelstelling als volgt geformuleerd: 

Cliëntenparticipatie Wsw heeft de volgende doelstellingen: 

1. het bewerkstelligen dat Wsw-geïndiceerden optimaal betrokken zijn bij de 

voorbereiding, 

vaststelling, uitvoering en evaluatie van het gevoerde Wsw-beleid; 

2. het bijdragen aan de totstandkoming of verbetering van het Wsw-beleid, gericht op 

het bieden van gelijke arbeidsmogelijkheden aan burgers met een lichamelijke, 

verstandelijke of psychische beperking, zodat dit de realisatie van volwaardig 

burgerschap bevordert. 

Daarbij zijn de volgende bevoegdheden geformuleerd:  

1. adviseert de colleges gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die het Wsw-beleid 

betreffen, voor zover het niet gaat om individuele situaties en bedrijfsvoering;  

2. wordt betrokken bij beleid van de regiogemeenten dat betrekking heeft op ‘behoud 

van de Wsw-voorziening.” voor mensen met een arbeidsbeperking en waar mogelijk 

werken bij een reguliere werkgever. 

Om dit mogelijk te maken wordt de cliëntenraad door de gemeenten tijdig om advies 

gevraagd, zodat het advies kan worden meegewogen in de besluitvorming. 

3. Samenstelling cliëntenraad 
In 2019 was de cliëntenraad als volgt samengesteld: 

 Judith Ravestein, (onafhankelijk) voorzitter 

 Jannie Kuis, vicevoorzitter 

 Birgit Niël, secretaris 
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 Pierre van Schooneveld, penningmeester 

 Alma van Gils 

 Mario Scheltema  

 Jacco van Dusschoten (sinds 4 juni) 

 Cindy Wanders (sinds 15 november) 

5. Vergaderingen, overleg en communicatie 
1. Bijeenkomsten Cliëntenraad Wsw: 

In 2019 heeft de cliëntenraad 5 keer vergaderd: Op 19 februari, 26 maart, 4 juni, 22 

oktober en 15 november. Deze vergaderingen zijn gehouden in het hoofdgebouw van 

Amfors. Gesprekspunten zijn o.a. geweest:  

 Signalen van de werkvloer en signalen over ervaringen van mensen in het regime van 

de Participatie-wet  

 Zoeken van en contacten met potentiele nieuwe leden cliëntenraad  

 Concept-meerjarenbegroting 2020 en volgende jaren en vaststellen inspraakreactie 

 Brief bestuur 16 juli 2019 en mail 20 december 2019 

 Concept-prestatieovereenkomst RWA-Amfors 2019 en vaststellen inspraakreactie; 

 Vergaderstukken Mobility (de landelijke koepel van Cliëntenraden Wsw) en 

Landelijke Cliëntenraad 

 Uitgangspunten toekomstvisie RWA-Amfors 

 Arbeidsmarktregio 

 Signalen van langdurig zieken en mensen met “slapende contracten” 

 Belang goede communicatie/actieve voorlichting vanuit bedrijf en vanuit gemeenten  

 

2. De achterban:  

Gebruik wordt gemaakt van Intranet van Amfors om de beleidsadviezen van de 

cliëntenraad onder de aandacht te brengen bij de achterban. Het aantal individuele 

Wsw-ers dat contact zoekt met de cliëntenraad is inmiddels fors afgenomen. De 

mensen worden doorverwezen naar de OR en bedrijfsmaatschappelijk werk. De 

signalen worden serieus genomen. 

 

3. Bestuur RWA-Amfors:  

Op 24 juni heeft een eerste overleg plaatsgevonden met het volledig nieuwe bestuur 

van het RWA. Ook dit bestuur heeft het voornemen om jaarlijks overleg te hebben en 

schriftelijk te reageren op inspraakreacties.  

 
4. Directie RWA-Amfors: 

Met de directie van RWA-Amfors heeft meerdere malen overleg plaatsgevonden: Er 

zijn – zoals inmiddels gebruikelijk – toelichtingen gegeven op concept-beleidsstukken 

en -ontwikkelingen. In een voor CR en OR belegde bijeenkomst is een toelichting 

gegeven op de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de op te stellen 

toekomstvisie, die aan het bestuur ter vaststelling zal worden voorgelegd begin 2020. 
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Ook is de CR uitgenodigd deel te nemen aan de bijeenkomsten van het leernetwerk 

“Evidence-based Coachen op de Werkplek”, waarvoor Amfors een pilotproject is 

gestart. Een vertegenwoordiger van de CR woont deze bijeenkomsten bij. 

5. Gemeenten, gemeenteraden en politieke partijen: 
Met enkele raadsleden uit verschillende gemeenten is naar aanleiding van individuele 
signalen en/of de verstuurde inspraakreacties van de CR contact geweest. Met de 
ambtenaren van de centrumgemeente Amersfoort is in het verslagjaar geen overleg 
gevoerd. 

 
6. Ondernemingsraad RWA-Amfors: 

Hoewel het een voornemen was, heeft er geen overleg plaatsgevonden tussen de 

voltallige ondernemingsraad en cliëntenraad. Wel hebben de voorzitters enkele keren 

overleg gehad en zijn de lijnen tussen leden van de OR en CR kort. 

 

7. Mobility: 

In het verslagjaar zijn geen vergaderingen van Mobility (de landelijke vereniging van 

Cliëntenraden WSW en PW) bijgewoond. Op vergaderstukken is per mail gereageerd 

en de informatie van Mobility is betrokken in de gedachtebepalingen. 

 

8. Cliëntenraad Arbeidsmarkt Amersfoort i.o.:  

Na jaren een moeizaam traject te hebben doorlopen om tot formele oprichting te 

komen, is duidelijk geworden dat de gemeenten uiteindelijk geen behoefte hebben 

aan een dergelijke cliëntenraad en deze ook niet zullen faciliteren. Verder overleg 

heeft niet meer plaatsgevonden. De ontwikkelingen in de arbeidsmarkt worden door 

de CR Wsw gevolgd. 

 

9. Cliëntenraad Werk, Inkomen en Zekerheid Amersfoort: 

Met de Cliëntenraad Werk, Inkomen en Zekerheid Amersfoort is via de mail en 

telefonisch informerend en afstemmend overleg gevoerd. Sinds eind 2019 woont een 

van de leden van de Cliëntenraad Wsw als gast de vergaderingen bij van de 

Cliëntenraad Werk Inkomen en Zekerheid van de gemeente Amersfoort. 

5. Financiën 
De penningmeester maakt een financieel jaarverslag van de cliëntenraad dat ter goedkeuring 

wordt toegestuurd aan de gemeente Amersfoort, die als centrumgemeente subsidie 

verstrekt. Over de financiële resultaten van 2019 wordt dus apart verantwoording afgelegd. 

Omdat voor het verrichten van het werk slechts een fractie van het ter beschikking gestelde 

budget noodzakelijk bleek, vloeide altijd een fors deel terug in de kas van de gemeente 

Amersfoort. In 2018 is daarom besloten het subsidiebedrag, meer reëel, naar beneden bij te 

stellen. Het overgrote deel van het banksaldo is vervolgens teruggestort naar de gemeente 

Amersfoort. Ook voor 2019 was de subsidie ruim voldoende om de kosten te dekken. 
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6. De Sociale werkvoorziening - een basisvoorziening in een 
complexe, harde samenleving 
Het is goed te kunnen constateren dat er in de afgelopen jaren veel is verbeterd binnen RWA-

Amfors na een lange periode van te ver doorgeschoten bezuinigingsdrift (voorafgaand aan en 

in de schaduw van de Participatiewet). Willens en wetens zijn meerdere spreekwoordelijke 

baby’s zelfs zonder badwater weggegooid. Nu staat er eindelijk weer een organisatie, waar 

ook de werknemer en niet alleen het geld centraal staat. Er wordt niet meer gesproken in 

termen van targets. Nu is er weer sprake van enige sociale veiligheid en betrokkenheid. Maar 

nog niet alles gaat goed en het kan op verschillende punten nog veel beter. Dat zou eigenlijk 

ook vanzelfsprekend moeten zijn. Daarvoor is een robuuste organisatie nodig. Tegenvallende 

orders moeten kunnen worden opgevangen. Mensen die terugkomen na detachering moeten 

ook daadwerkelijk weer aan passend werk geholpen kunnen worden en er moeten zowel 

kwalitatief als kwantitatief voldoende coaches aanwezig zijn en blijven voor stimulering en 

begeleiding.  

Maar ook nu zijn het geen gemakkelijke tijden waarin gemeenten kampen met financiële 

tekorten in het Sociaal Domein. Dat er vanuit die invalshoek ook gekeken wordt naar 

bezuinigingsmogelijkheden binnen de sociale werkvoorziening is te begrijpen, maar zou 

getuigen van een kortetermijnvisie. De cliëntenraad blijft erop wijzen, dat mensen met een 

Wsw-indicatie per definitie gemotiveerd zijn om te werken en een bijdrage te leveren aan de 

samenleving. Vooral politieke bestuurders, zoals de bestuursleden van het RWA, zullen zich 

realiseren dat mensen die niet participeren in de samenleving, geen werkstructuur kennen en 

zich bij gevolg moeilijk of in het geheel niet positief ontwikkelen, niet alleen zelf veel missen, 

maar uiteindelijk de samenleving veel geld kosten. Een integrale langetermijnvisie is 

noodzakelijk voor alle mensen die niet of niet gemakkelijk meekomen in de samenleving. Een 

beschaving is dit aan zichzelf verplicht. 

De cliëntenraad volgt de ontwikkelingen nog altijd met enige zorg. Is er iets geleerd van de 

nog tamelijk recente bezuinigingsdrift? Wat wordt de mensen die behoefte hebben aan een 

stabiele, rustige, beschutte werkplek nu aangeboden wanneer zij zich aandienen op de 

arbeidsmarkt in het kader van de Participatiewet? Lang niet voor iedereen biedt het de zgn. 

“reguliere arbeidsmarkt” de passende werk- en ontwikkelmogelijkheden. Wat is de ambitie 

van het in 2018 aangetreden bestuur? Kiest men voor duurzame en enthousiaste 

ondersteuning van het eigen mensontwikkelbedrijf met ruimte voor ontwikkeling en innovatie 

of wordt er passief op de winkel gepast in afwachting van een financieel geschikt moment 

voor het afstoten van bedrijfsonderdelen en onroerend goed: de zogenaamde 

“kantelpunten”? De cliëntenraad verwacht dat het denken over de Wsw en de P-wet op 

bestuurlijk niveau vooral wordt gevoed door inleving in de belevingswereld van de mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoewel dit “inleven” wel wordt beleden, is hiervan in 

de praktijk zeker niet altijd sprake. Zo worden er vreemde signalen afgegeven. Bijvoorbeeld 

wanneer een bedrijf via de media “in het zonnetje wordt gezet” omdat iemand “in dienst” is 

genomen “met een afstand tot de arbeidsmarkt”. Kennelijk wordt dit dus niet vanzelfsprekend 

gevonden. Er wordt daarmee volledig voorbij gegaan aan de gevoelswereld van deze 

werknemer, die hiermee geen eigenwaarde opbouwt, maar nog eens benadrukt krijgt dat het 
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toch wel heel bijzonder is dat een bedrijf hem/haar in dienst neemt, hoe hard hij of zij ook zijn 

best doet “in zijn/haar kracht te gaan staan” en te werken naar vermogen (in het kader van 

de Participatiewet zonder rechtspositie en pensioenopbouw).  

Ook valt het de leden van de CR op dat overheden zich snel beroepen op “privacy” wanneer 

gevraagd wordt om actief in gesprek te gaan en blijven met de doelgroep van sociaal beleid 

of er wordt doorverwezen naar andere organisaties. De regelgeving is complex. De 

maatschappij is complex. De tweedeling in de samenleving groeit en daarmee ook verharding 

in verhoudingen tussen bevolkingsgroepen. RWA-Amfors is bij uitstek een voorziening die een 

duurzame positieve rol kan vervullen voor mensen die het moeilijk hebben te integreren en/of 

een goede werkplek te vinden in de harde, complexe samenleving.  

Sinds 2015 dringt de cliëntenraad aan op een visie van het bestuur. Er wordt dan ook 

reikhalzend uitgekeken naar de nu aangekondigde toekomstvisie die RWA-Amfors in het 

voorjaar van 2020 zal presenteren. Wordt door het bestuur op basis van zicht op feiten en een 

integrale visie op de arbeidsmarkt onderkend dat het RWA een basisvoorziening is die nog 

meer kan betekenen voor alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? De Cliëntenraad 

Wsw rekent erop dat het bestuur zich sterk zal maken voor dit bedrijf, dat beschikt over de 

materiële en immateriële middelen om een duurzame regionale functie te vervullen voor 

kwetsbare mensen en hen te begeleiden in hun werk, ontplooiing en eventueel ontwikkeling 

in een complexe, harde samenleving! 

7. Ten slotte 
De cliëntenraad heeft de nieuwsbrieven van de Landelijke Cliëntenraad, Cedris, het Ministerie 

van Sociale Zaken e.a. maar ook de kennis binnen de Vereniging Mobility benut bij het krijgen 

van zicht op de (landelijke) feiten en ontwikkelingen. De directie en de staf van Amfors is de 

cliëntenraad open en constructief tegemoet getreden. Daarvoor is erkentelijkheid 

verschuldigd. De gemeente Amersfoort bedanken wij voor de subsidie. Ten slotte, maar niet 

in de laatste plaats ook een woord van erkentelijkheid voor de ambtenaren die ons op de 

hoogte houden van ontwikkelingen in hun gemeente. 

De gemeenteraadsleden die de moeite hebben genomen te reageren op inspraakreacties van 

de cliëntenraad of contact zochten om van gedachten te wisselen over beleidsstukken van het 

bestuur of signalen die hen hebben bereikt, wil de cliëntenraad bedanken voor de actieve 

wijze waarop zij invulling geven aan hun verantwoordelijkheid, onderdeel uitmakend van het 

hoogste bestuursorgaan van hun gemeente.  

De gemeentebesturen en het RWA-bestuur wensen wij veel wijsheid toe om in de komende 

jaren met zicht op de feiten en op basis van visie inhoud te geven aan de 

beleidsverantwoordelijkheid voor mensen die mede van hun ambitie en inzet afhankelijk zijn. 

 

011.02.2020 


