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Leden in 2020

van links naar rechts: 

Fleur Nagel, Els Bonnema 
(Ambtelijk Secretaris), Martine 
Voorthuis, Alga Kunst, Sjoerd 
Otter, Rose Franklin (tot juli), 
Hans Alderkamp, John 
Veldman, Wim Spiering, Klaas 
Kruizinga

(foto Henk Tammens)



Cliëntenraad Werk & Inkomen
deel 1 Jaaroverzicht 2020

1     Kengetallen Organisatie CR
2    Kengetallen Producten CR
3    11 Adviezen
4    Onderwerpen (Ambtelijk) Overleggen



1    Kengetallen Organisatie CR

In juli van 9 naar 8 leden
Gevolgen voorbereiding harmonisatie: 

Sinds voorjaar 2019 mogen we geen leden meer 
werven;
Intern voorzitter ad interim i.p.v. extern voorzitter 
(Hans)

Maandelijks Plenaire vergadering (ook digitaal ivm 
Corona)
Maandelijks Agendacommissie (Hans, John, Wim & Els)
6-8 wekelijks overleg met de directeur (allen)
Regelmatig overleg voorzitter - directeur
Onregelmatig overleg met wethouders Gijsbertsen/Diks 
(allen)



2   Kengetallen Producten CR

11 Adviezen – zie 3

Overleggen met ambtenaren; overleg vooraf/tijdens 
de plenaire vergaderingen – zie 4

Deelname Overleg Basisbanen (6-wekelijks; Hans)

Deelname Arbeidsmarktregio 
Groningen/NoordDrente (max. 4 x per jaar; wisselend)

Deelname Landelijke Cliëntenraad (niet in 2020 ivm 
Corona)



3    11 Adviezen over de onderwerpen:

1 Bezuinigingen Stadjerspas (januari)

2 Werkprogramma 2020/2025 (januari)

3&4 Aanpassing WMO-Vervoer (februari)

6 Inzet armoedemiddelen in 2020 (maart)

7 Plan van aanpak Basisbanen (april)

8/8A Vouchers als verlichtende maatregel ivm. Corona 
(juni)

9 Reïntegratieverordening Participatiewet / Schakelkans 
(september)

10 Indicatoren Toekomst met Perspectief (september)

11 Verordening individuele Studietoeslagen (oktober)



4   Onderwerpen (Ambtelijke) Overleggen:

Multiproblematiek (januari)

Mobility Mentoring (februari)

Pilot Oost (maart)

Panelgesprek extra inzet Armoedebeleid (juni)

Harmonisatie Verordening Re-integratie 
Participatiewet (augustus)

Maatwerkbudget (september)

Indicatoren Toekomst met Perspectief (september)

Harmonisatie Verordening Cliëntenraad 
(zomer/najaar - 4/5 keer)



Cliëntenraad Werk & Inkomen
deel 2 Voorstellen voor de Verordening 2021

5 Uitgangspunten Verordening 2021
6 Zelfstandig
7 Onafhankelijk
8 Voorstellen (1)
9 Voorstellen (2)



5 Uitgangspunten Verordening 2021

Vanuit de huidige Cliëntenraad is meegedacht over een 
nieuwe Verordening. Voor ons staan twee zaken 
centraal:

1. De Cliëntenraad is een zelfstandig en onafhankelijk 
adviesorgaan en moet dat blijven, en

2. De continuïteit van het werk, van jaren opgebouwde 
expertise vanuit een mix van beleid en ervaring, mag 
niet lijden onder deze aanpassing. Een aanpassing die 
louter om ‘administratieve’ redenen plaatsvindt 
(herindeling gemeenten)

Naast Werk, Inkomen en Participatie wordt nu ook de 
praktijk vastgelegd dat de Cliëntenraad gaat over 
armoede- en minimabeleid en schuldhulpverlening.



6 Zelfstandig

De Cliëntenraad is een van de middelen van de 
gemeente om de eigen ‘tegenspraak’ te 
organiseren, om tunnelvisie te voorkomen, om het 
beleid sterker te maken, meer draagvlak te creëren.

Ook om van belanghebbenden zelf te horen hoe 
voorgenomen beleid voor hen kan/zal uitpakken.

Belanghebbenden die zelf de regie al hebben 
genomen om lid te worden van de Cliëntenraad.

Die hun ervaring en expertise hebben 
meegenomen en verder hebben ontwikkeld, ook op 
beleidsniveau.



7 Onafhankelijk

Leden van de Cliëntenraad doen hun werk zonder last of 
ruggespraak. Zij moeten dit kunnen doen zonder belang of 
druk van welke kant dan ook.

Ze zijn alleen belangenbehartigers van de meer dan 
10.000 cliënten en moeten advies kunnen uitbrengen in 
het belang van deze doelgroep op de genoemde terreinen.

De Cliëntenraad wordt ingesteld door de gemeente, 
leden worden benoemd door het college, maar als de 
personele invulling (deels) door de gemeente plaatsvindt, 
wordt afbreuk aan die onafhankelijkheid gedaan en blijft 
de schijn van beïnvloeding door de gemeente bestaan.

De gemeente is dan ook alleen voorwaardenscheppend.



8 Voorstellen (1)

Deze voorstellen zijn bedoeld voor een nieuwe 
Verordening
1. Minimaal 5, maximaal 15 leden
2. Maximaal 3 leden die geen cliënt/gebruiker zijn
3. Zittingsduur 3 jaar; 1 x verlenging 3 jaar mogelijk
4. Geen extern voorzitter, maar een voorzitter (evenals 

secretaris en penningmeester; een DB) uit de leden 
van de Cliëntenraad (zoals bijv. in Rotterdam); DB-
functies rouleren jaarlijks

5. Sollicitatiecommissie: 3 leden Cliëntenraad
6. Ambtelijke ondersteuning voor 4 dagen per week: 

ambtelijk secretaris voor 2,5 dag en een 
bestuursadviseur voor 1,5 dag.



9 Voorstellen (2)

Deze voorstellen zijn bedoeld voor de continuïteit
1. Huidige leden die dat willen, zijn vanaf 1 januari 

2021 automatisch lid van de Cliëntenraad. Dat 
zijn er maximaal 8 van de mogelijke 15.

2. Zij treden in 3 jaar volgens rooster af 
(langstzittende leden het eerst) In het belang 
van de CR kan dat met 1 x 3 jaar worden 
verlengd.

3. Dat betekent dat de continuïteit en overdracht 
van kennis en ervaring is gewaarborgd.

4. Werving van nieuwe leden begint z.s.m. 
Speciale aandacht voor Haren en Ten Boer.



Bedankt voor de aandacht.


