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Betreft: Jaarverslag 2011 Cliëntenplatform Werk & Inkomen en het Netwerk Sociale 
Zekerheid 

Nijverdal, 26 april 2012 

Geachte Raadsleden, 

Bij deze ontvangt u het jaarverslag 2011 van het Cliëntenplatform Werk & Inkomen en het 
Netwerk Sociale Zekerheid. 
Wanneer u vragen heeft kunt u contact opnemen met Jolanda van Rooyen van Stichting De 
Welle, tel. 0548-638824 of per mail i.vanrooyen@stichtinqdewelle.nl 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 
namens het Cliëntenplatform Werk & Inkomen en het Netwerk Sociale Zekerheid 

Jolanda van Rooyen 
Administratief Medewerkster 

Stichting De Welle 
Dahliastraat 21 
7442 LA Nijverdal 
tel: 0548-638824 
www.stichtingdewelle.nl 
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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag 2011. 

Gezamenlijk met vertegenwoordigers uit alle geledingen van de 
Hellendoornse samenleving blijven we ons sterk maken dat in de gemeente Hellendoorn 
iedereen meetelt. Het samenwerken van alle geledingen maakt ons een sterke 
onderhandelingspartner bij de gemeente. 

Het Cliëntenplatform Werk en Inkomen geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het 
College van Burgemeester en Wethouders. Daarbij kijken we met alle geledingen 
kritisch mee in de minimaregelingen van de gemeente Hellendoorn. 
Daarnaast komt alles wat met minimabeleid te maken heeft binnen de gemeente bij ons 
langs, zodat wij er ons oordeel over kunnen geven. 

We hebben daarvoor vijfmaal in het jaar als kleine commissie een overleg met de 
ambtenaar van de gemeente. Daarnaast als Cliëntenplatform vijfmaal een overleg met 
de wethouder en de ambtenaar om dit soort vraagstukken met elkaar te bespreken. 
We zijn blij dat we een goede gespreksverhouding hebben met de gemeente zowel 
ambtelijk als bestuurlijk. 

Hoofddoel is dat degenen die rond moeten komen met een heel klein inkomen moeten 
worden gezien en worden geholpen. 

Vanaf 2011 werken we volgens een jaarplan. 
Alle wijzigingen in de sociale zekerheid die vanaf januari 2012 gelden, hebben ons in het 
tweede halfjaar behoorlijk bezig gehouden. Het gaat daarbij vooral over de 
aanscherping Wet Werk en Bijstand met gevolgen voor jongeren, 
huishoudinkomentoets en vragen om tegenprestatie. 

Ook is er hard gewerkt aan een boekje voor een gemeentebreed verbond tegen de 
armoede. In een gezamenlijk onderschreven visie zetten, organisaties en bedrijven in de 
gemeente Hellendoorn activiteiten op, om het gestelde doel "In de gemeente Hellendoorn 
telt iedereen mee!' een stap verder te brengen. 

Piet Hofman, 
Voorzitter van het Cliëntenplatform W&I en het Netwerk Sociale Zekerheid. 
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Overzicht samenwerkende organisaties Hellendoorn 

Werkgroep Kerk en Minima. 

In januari 1992 startte de groep Kerkvrouwen - Bijstandsvrouwen, begonnen door enkele 
vrouwen uit de Evangelisatiecommissie van de Gereformeerde kerk in Nijverdal. 
Kerkvrouwen wilden graag in contact komen met bijstandsvrouwen om een 
bondgenootschap te vormen en van elkaar te leren. Na verloop van tijd werd de naam 
veranderd in Werkgroep Kerk en Minima, een belangengroep voor alle minima, kerkelijk 
en niet-kerkelijk. De groep bestaat uit mensen die wel of niet rond moeten komen van een 
minimum. 

Het doel is een brug te slaan tussen uitkeringsgerechtigden, kerken en de gemeente 
Hellendoorn. 

Ze ontmoeten elkaar ongeveer 10 x per jaar bij iemand thuis en bespreken dan van alles 
dat van belang kan zijn. Het blijkt elke keer weer een hele opluchting te zijn om je verhaal 
te kunnen doen bij mensen die precies snappen waar je het over hebt. Ook willen ze graag 
vooroordelen die er toch altijd zijn ten aanzien van minima wegnemen. 

Samenwerkingsverband van de Diaconieën en Caritasinstellingen in de 
gemeente Hellendoorn. 

De Werkgroep Kerk en Minima heeft al sinds de oprichting een zeer intensief contact met 
de diaconieën en caritasinstellingen van bijna alle kerken in de hele gemeente 
Hellendoorn. Al voor de start van Kerk en Minima hadden diakenen en 
caritasmedewerkers al geregeld overleg met de wethouder en ambtenaren van de afdeling 
Sociale Zaken van de gemeente Hellendoorn. 

In 1994 kwam de officiële oprichting van het Samenwerkingsverband. Een afvaardiging 
daarvan, inclusief iemand van de Werkgroep Kerk en Minima, besprak structureel 
problemen m.b.t. het armoedebeleid met de gemeente. Het hoofddoel was en is opkomen 
voor de belangen van mensen met weinig inkomen. Velen die in de knel zitten worden 
zowel financieel als moreel ondersteund door diakenen en caritasmedewerkers, ongeacht 
of ze lid zijn van een kerk. 

Bijna alle kerken in de gemeente Hellendoorn hebben zich intussen aangesloten bij het 
Samenwerkingsverband. 
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Iedere kerk geeft een financiële bijdrage, afhankelijk van het aantal leden. Groot voordeel 
daarvan is ook dat kleine diaconieën met niet zoveel inkomsten die te maken krijgen met 
grote financiële problemen bij een gemeentelid eventueel een beroep kunnen doen op die 
'pot'. 

Netwerk Sociale Zekerheid. 

Op l januari 1996 werd er een nieuwe bijstandswet ingevoerd. 
Gemeenten moesten toen een eigen armoedebeleid gaan ontwikkelen. 
Voor het nieuwe armoedebeleid hield de gemeente Hellendoorn 
inspraakrondes met alle organisaties die maar iets met het 
armoedevraagstuk te maken hadden. Sommige organisaties hadden van te voren 
onderling overleg om de inspraak op elkaar af te stemmen. Voor de gemeente betekende 
het vele avonden van inspraakrondes. 

In een commissievergadering waarin het nieuwe armoedebeleid besproken werd opperde 
een raadslid het idee om alle betrokken organisaties in een soort platform te bundelen. 
De Werkgroep Kerk en Minima is toen in het voorjaar van 1997 met een verzoek naar het 
toenmalige Servicebureau Welzijn gegaan, met als resultaat de oprichting van het 
Netwerk Sociale Zekerheid. Hierin zitten, naast ervaringsdeskundigen op persoonlijke 
titel, de volgende organisaties: 

• Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie ANGO 

• Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen ANBO 

• Katholieke Bond voor Ouderen KBO 

• Protestants Christelijke OuderenBond PCOB 

• Federatie Nederlandse Vakbeweging FNV 

_ i ^ l i ï .^ ,_. I , i l I Ilr TvTi I,* ,^,,,> 1 \ r ^ 1 ̂ , , * .* /] /̂ TvT \ 7 
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• Plaatselijke Vrouwenraad 

• Vluchtelingenwerk 

• Algemeen Maatschappelijk Werk 

• Werkgroep Kerk en Minima 

• Stichting De Welle 
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Als waarnemers: Samenwerkingsverband van Diaconieën en Caritasinstellingen in de 
gemeente Hellendoorn. 

In het Netwerk Sociale Zekerheid worden niet alleen zaken betreffende het gemeentelijke 
minimabeleid besproken maar ook onderwerpen die daar mee te maken hebben, zoals het 
kwijtscheldingsbeleid van de waterschappen of problemen waar minima tegenaan lopen. 

Cliëntenplatform Werk & Inkomen. 

In 2000 moesten alle gemeenten de cliëntenparticipatie 
Sociale Zaken regelen. De gemeente Hellendoorn koos, in 
samenspraak met individuele bijstandscliënten en de al bestaande belangenorganisaties 
zoals het Netwerk en Diaconieën en Caritasinstellingen, voor een platform waarin 
officieel drie afgevaardigden van het Netwerk, drie van de Diaconieën en Caritas en drie 
individuele bijstandscliënten zitting hebben. 

Het Cliëntenplatform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van 
Burgemeester en Wethouders of aan het hoofd van de afdeling Werk en Zorg. Die 
adviezen gaan over alle zaken die met uitkeringsgerechtigden en hun gemeenschappelijke 
belangen te maken hebben. Het Cliëntenplatform kijkt bijvoorbeeld of de gemeente de 
landelijke regels goed uitvoert en praat mee over het gemeentelijke beleid op het gebied 
van minimuminkomens, zoals het armoedebeleid, de kwijtschelding van gemeentelijke 
belastingen, de schuldhulpverlening en het subsidiebeleid. 

Sinds 2010 vergadert het Netwerk Sociale Zekerheid en het Cliëntenplatform veelal 
samen. 

Steunpunt Minima. 

Rond de eeuwwisseling realiseerden de leden van de 
Werkgroep Kerk en Minima zich steeds meer dat de 
werkzaamheden van de groep zich opstapelden. Ze 
kwamen in contact met landelijke en provinciale anti-armoedegroepen en er ging veel 
tijd zitten in het behartigen van de belangen van mensen met weinig inkomen. Samen 
met de kerken is er toen een gesubsidieerde baan aangevraagd bij de gemeente en dat 
werd gehonoreerd. 

• S T E U N P U N T M I N I M A 
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Op i april 2002 was het Steunpunt Minima een feit met een coördinator voor 32 uur in de 
week. De hoofdtaken zijn: 

• Het bieden van een luisterend oor 

• Het ondersteunen bij het invullen van formulieren en schrijven van brieven 

• Het doorverwijzen en eventueel meegaan naar instanties waar minima mee te maken 
hebben 

• Het geven van voorlichting aan zowel minima als niet-minima 

• Het onderhouden van contacten met plaatselijke, provinciale en landelijke anti-
armoedegroepen. 

Elke derde dinsdag van de maand is er een Inloopochtend waar minima en niet-minima 
elkaar kunnen ontmoeten, informatie krijgen over allerlei relevante onderwerpen en 
ervaringen uitwisselen. Meestal is er 2ehandskleding en natuurlijk altijd koffie en thee. 
De Inloopochtenden blijken in een grote behoefte te voldoen en worden druk bezocht. 

Informatievoorziening vindt o.a. plaats via het 'Hellendoorns MiniMAATJE', een 
kwartaalnieuwsbrief boordevol tips, nieuwtjes, verhalen. 

Door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de coördinator stopte de 
subsidie voor de WIW-baan helaas. Op dit moment wordt het werk door een vrijwilliger 
gedaan die al heel veel ervaring had op dit gebied. 

Stichting Hulpfonds Hellendoorn. 

In het najaar van 2005 hield het Cliëntenplatform, samen met alle organisaties in 
Hellendoorn, een bijeenkomst met als thema 'Helpen onder Protest'. Dit thema was 
een initiatief van de Arme Kant van Nederland. Men realiseerde zich dat diaconieën 
steeds vaker geld uitgaven aan eerste levensbehoeften, eigenlijk de taak van de overheid. 
Deze thema-avond kreeg landelijke bekendheid, getuige dit artikel uit Trouw (oktober 
2005). 
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'Hoe dit protest gestalte krijgt, demonstreerde deze week de protestantse gemeente 
Hellendoorn. Zij diende een pro-formanota bij de plaatselijke overheid in ten bedrage van 
35 994 euro, zijnde de kosten die de diaconie heeft gemaakt om arme mensen te voorzien 
in hun eerste levensbehoeften. De kerkelijke gemeente vindt het principieel onjuist dat zij 
daarvoor moet opdraaien. Want sinds de invoering van de algemene bijstandswet in 1965 
is dat een taak van de overheid. Volgens die wet is bijstand niet langer een gunst, maar 
een wettelijk afdwingbaar recht. 

De actie heeft inmiddels veel adhesiebetuigingen opgeleverd. Verbazingwekkend is dat 
niet, want overal in Nederland, in de grote steden, maar ook daarbuiten, voelen burgers 
zich genoodzaakt initiatieven te ontplooien om arme mensen aan een fatsoenlijke hap 
eten te helpen. Er zijn voedselbanken, gratis winkels en inmiddels ook overbelaste 
diaconieën die zich gedwongen zien om het pannetje soep uit de 19de eeuw weer in ere te 
herstellen.' 

De plaatselijke overheid realiseerde zich dat er inderdaad mensen buiten de boot vielen. 
Gemeenteraadsbreed is er een motie ingediend om een onderste vangnet in het leven te 
roepen met als resultaat in 2007 de Stichting Hulpfonds Hellendoorn. De gemeente 
betaalt een euro per inwoner per jaar. Ook de diaconieën en caritasinstellingen dragen 
financieel bij, maar besparen veel omdat ze nu niet zelf zoveel kwijt zijn aan financiële 
ondersteuning van hun leden. 

Het Hulpfonds kan mensen helpen die nergens anders terecht kunnen. Ook mensen die 
voorheen niet geholpen wilden/konden worden door kerken kunnen nu financiële 
ondersteuning krijgen. Het Hulpfonds is neutraal en onafhankelijk van officiële 
instanties, waarmee ze wel nauw samenwerken. Het Hulpfonds krijgt van de gemeente 
extra geld om kinderen mee te laten doen aan sport en maatschappelijke activiteiten. 

Door intensief overleg met de Woningstichting zijn er al heel wat huisuitzettingen 
voorkomen. 
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Stichting Financiële Begeleiding Budget 
Op Orde Maken (BOOM). 

B O O M 
Budget Op Orde Maken 

Waarom Stichting BOOM? 
Een toenemend aantal mensen raakt in financiële problemen. Een miljoen Nederlanders 
kan niet meer aan zijn maandelijkse verplichtingen voldoen. Ook zijn steeds meer 
mensen niet in staat om een financiële terugval op te vangen. Financiële problemen 
hebben verstrekkende gevolgen en brengen veel menselijk leed met zich mee. 
Bij de Stichting Hulpfonds Hellendoorn bleek vaak dat mensen die geholpen waren toch 
weer na een tijdje kwamen aankloppen voor financiële ondersteuning. Binnen het 
bestuur van het Hulpfonds ontstond toen het idee om vrijwilligers in te zetten om die 
mensen begeleiding te bieden bij het op orde maken en vooral houden van hun financiën. 
Dankzij de mogelijkheden van het landelijke project 'SchuldHulpMaatje' kon in het 
najaar van 2010 Stichting BOOM beginnen met het opleiden van Budgetmaatjes. 

Wat is een Budgetmaatje? 
Dit is een vrijwilliger die de cursus van drie dagen met goed gevolg heeft doorlopen. Hij/ 
zij is de steun en toeverlaat voor mensen die financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te 
raken. De vrijwilliger kan iemand helpen om nog op tijd het tij te keren, ondersteuning 
geven tijdens een traject van schuldhulp en ook daarna nog helpen om de financiële 
huishouding op orde te houden. 
In 2010 en 2011 hebben 45 personen de cursus gevolgd, waarvan eind 2011 een totaal van 
34 Budgetmaatjes actief aan de slag zijn. De bestuursleden hebben ook allemaal de cursus 
gevolgd en kunnen als reserve ingezet worden. De vrijwilligers werken in koppels, zodat 
er altijd een reserve is als iemand op vakantie is of ziek wordt. Vier keer per jaar zijn er 
bijeenkomsten voor de alle vrijwilligers voor deskundigheidsbevordering en uitwisseling 
van ervaringen (altijd anoniem). 

Voor wie zijn de Budgetmaatjes? 
De Budgetmaatjes van BOOM zijn er voor alle inwoners van de gemeente Hellendoorn, 
ongeacht identiteit, levensovertuiging, ras of geslacht. Iedereen in de gemeente 
Hellendoorn die begeleiding wil hebben kan zich melden bij de coördinator. Samen met 
een bestuurslid houdt de coördinator een intakegesprek. Daarna wordt er bekeken of er 
een Budgetmaatje wordt ingezet. 
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Een paar cijfers. 
In 2011 zijn er op 61 adressen Intakegesprekken gevoerd, waarvan 51 in Nijverdal en de 
overige in de andere kernen. Op die 61 adressen woonden 147 personen: 84 volwassenen 
(41 mannen en 43 vrouwen), 12 volwassen (18+) kinderen, 16 kinderen op het 
vervolgonderwijs en 35 kinderen tot en met de basisschool. Een enkeling nam zelf contact 
op, terwijl de meesten doorverwezen werden door allerlei instanties zoals Gemeente, 
Woningstichting, Maatschappelijk Werk, Maatwerk, Diaconie/Caritas, Hulpfonds, 
Werkgever, familie/vrienden of een bank. Het merendeel van de hulpvragers heeft 
schulden of achterstand met betalingen terwijl enkele personen alleen hulp nodig hebben 
bij hun administratie. Er is intensief contact met de doorverwijzende instanties. 

Plannen voor 2012. 
Er zullen in 2012 weer nieuwe vrijwilligers opgeleid moeten worden omdat het aantal 
hulpvragers alleen maar toeneemt. Alle opgeleide budgetmaatjes hebben een of meerdere 
adressen en zitten aan hun maximum. Een gevolg daarvan is dat ook het aantal uren van 
de coördinator (nu 8 uur per week) uitgebreid zal moeten worden. 
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Vergaderschema 2011 

Raads
vergadering 

Commissie 
Samenle
vingszaken 

(kleine) Com
missieoverleg 

Cliëntenplat
form en Net
werk samen 

Bestuurlijk 
overleg met 
de wethouder 

Januari Dinsdag 11 Maandag 24 Maandag 31 

Februari Dinsdag 1 Dinsdag 15 Dinsdag 8 

Maart Dinsdag 15 Dinsdag 29 Maandag 28 

April Dinsdag 19 Dinsdag 26 Maandag 4 Maandag 18 

Mei Dinsdag 24 

Juni Dinsdag 14 Maandag 14 Maandag 20 MaanHïiff on 

Juli Dinsdag 5 Dinsdag 12 

Augustus 

September A-'iiiöuag <iu Dinsdag 27 Maandag 12 Maandag ig Maandag 26 

Oktober Dinsdag 25 Dinsdag 11 Maandag 24 Maandag 31 

November Dinsdag 15 Dinsdag 22 Maandag 7 

December Dinsdag 13 Maandag 19 

Er is een jaar proef gedraaid met de constructie van het gezamenlijk vergaderen van het 
Cliëntenplatform Werk & Inkomen en het Netwerk Sociale Zekerheid. Dit is goed 
bevallen, hier wordt mee doorgegaan. Piet Hofman is de voorzitter. 

De ldeine commissie van het Cliëntenplatform W&I bereid deze vergaderingen voor. In 
deze commissie hebben zitting Ton Wilbers, Wim Hofman, Dieny Raamsman en Piet 
Hofman. Aangeleverde stukken van de gemeente Hellendoorn worden doorgenomen en 
besproken met de beleidsambtenaar Jos Wennemers. 

Na het gezamenlijke overleg van Cliëntenplatform en het Netwerk, is er een bestuurlijk 
overleg met de wethouder, mevrouw Ria Bakhuis. 

Het Cliëntenplatform Werk & Inkomen en het Netwerk Sociale Zekerheid hebben vijf 
gezamenlijke vergaderingen gehad op 31 januari, 4 april, 20 juni, 19 september en 31 
oktober 2011. 
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Besproken onderwerpen, advisering en resultaat 

Het Cliëntenplatform Werk & Inkomen en het Netwerk Sociale Zaken hebben de 
volgende zaken besproken en gestroomlijnd: 

• In januari 2011 geeft Trix Oostindjer aan dat ze zich terugtrekt uit het 
Cliëntenplatform. 

• Tijdens het overleg op 31 januari 2011 schuiven Albert Schuurman (namens het FNV 
in het Cliëntenplatform) en Marita Rudde (namens de KBO in het Netwerk) aan. 

• Er wordt voor het eerst een jaarplan van het Cliëntenplatform gepresenteerd. Deze is 
gekoppeld aan het jaarplan van de gemeente Hellendoorn. 

• "In de gemeente Hellendoorn telt iedereen mee!" wordt opgezet naar het voorbeeld 
van "Zwolle armoedevrij!". Er is toestemming gevraagd aan Clip (Stichting 
Cliëntenperspectief) om hun Words bestand te gebruiken voor onze doeleinden. 

• De UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) in Nijverdal is gesloten. 
Dit wordt door het Cliëntenplatform en het Netwerk betreurd. 

• In februari gaat het Cliëntenplatform en het Netwerk akkoord met het 
Activiteitenplan 2011 van de gemeente Hellendoorn. 

• Op 3 maart 2011 werd er een themaochtend georganiseerd door de gemeente 
Hellendoorn in samenwerking met het Cliëntenplatform. Doel: Meer bekendheid 
over instanties die zich bezighouden met de minima. Sprekers waren Peter de Noord 
(Hulpfonds), Rikie Dommerholt (St. BOOM), Jolanda Bos (gemeente Hellendoorn) 
en Piet Hofman (voorzitter Cliëntenplatform W&I). Van de doelgroep waren er 
slechts een gering aantal personen aanwezig. 

• Op 4 april 2011 nam Greet Blok, op persoonlijke titel, zitting in het Cliëntenplatform. 

• De bankrekeningen van het Cliëntenplatform en het Netwerk zijn samengevoegd. 
Jan Imhof is de penningmeester. 

• Het Cliëntenplatform heeft in april een brief ontvangen van de Gehandicaptenraad 
Enschede, betreffende de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking. Dit is 
een kopie van de brief die zij verstuurd hebben naar minister Kamp van Sociale 
Zaken. Deze brief wordt ook gedragen door het Cliëntenplatform en het Netwerk. 
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Ad Vonk neemt afscheid van het Netwerk. Zijn plek namens Vluchtelingenwerk, 
wordt overgenomen door Betty Huizinga. 

Peter Vos neemt namens de WSW zitting in het Cliëntenplatform. 

Het Cliëntenplatform heeft in juni een brief gestuurd naar de fractievoorzitters in de 
gemeente Hellendoorn, waarin aandacht wordt gevraagd voor "Zorg voor de 
minima". 

Een delegatie van het Cliëntenplatform is naar een bijeenkomst in Zwolle geweest 
met als onderwerk: "Samenwerken aan inspraak WSW". Voor (nieuwe) mensen is een 
kans op werken in de WSW heel erg klein. Voor degenen die nu bij de Soweco 
werken, zijn inkomen en werk gegarandeerd (werkplek niet). De Cliëntenparticipatie 
zal ook gaan veranderen. Het Cliëntenplatform blijft dit scherp volgen. 

Het Cliëntenplatform werd geattendeerd op Kwijtschelding van Gemeentelijke 
Belasting voor ZZP'ers en kleine ondernemers. De Gemeente Hellendoorn is hiervan 
op de hoogte en is bezig met de uitwerking. 

Patricia Nijland, Consulent Maatschappelijke Activering bij KCWO (Katholiek 
Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel), levert veel handvaten aan voor het 
boekje "In de Gemeente Hellendoorn telt iedereen mee!". Er worden mensen 
benaderd van Hulpfonds, St. BOOM en bedrijven die sociaal ingesteld zijn, om mee te 
werken (met foto) in het boekje. De gemeente zorgt voor de druk van het boekje. 
Doelstelling is om de eerste uitgave van het boekje, begin 2012 aan de wethouder te 
overhandigen. 

Het Cliëntenplatform en het Netwerk zijn voorstanders van berekenuwrecht.nl. 
Volgens de Gemeente Hellendoorn is de meerwaarde hiervan nihil. Het 
Cliëntenplatform beargumenteert tijdens een overleg met de wethouder waarom het 
wel een meerwaarde heeft voor de inwoners van onze gemeente. 

De gemeente Hellendoorn heeft negatief beslist over het "inhuren" van een notulist 
bij het overleg van de Ideine commissie. Betty Huizinga meldt zich vrijwillig als 
notulist. 

Tijdens een overleg in september met afgevaardigden van de WMO-Raad is 
afgesproken om elkaar op de hoogte te houden. 

Hilde Willems neemt namens de ANBO, afscheid van het Netwerk. 

Greet Blok neemt afscheid van het Cliëntenplatform. 

14 



• Tijdens het overleg van 19 september is Anneke Scheurink, voorzitter OR Soweco, te gast. 
Anneke was bereid om de situatie betreffende de Soweco aan het Cliëntenplatform en 
het Netwerk uit te leggen. Het Cliëntenplatform en het Netwerk willen tijdens het 
bestuurlijk overleg met de wethouder, (nogmaals) haar maximale aandacht en inzet 
vragen voor deze situatie. 

• Normering inkomensgrens is op dit moment 115%. De gemeente heeft het 
Cliëntenplatform de garantie gegeven dat er niet bezuinigd gaat worden op de 
minima. 

• De AOW wordt niet gezien als gezinsinkomen. Dit staat onduidelijk beschreven in het 
minimabeleid. Het Cliëntenplatform wil graag dat de gemeente hier aandacht aan 
schenkt. 

• In het overleg van oktober schuift Erna Stegeman aan bij het Cliëntenplatform. Zij 
neemt deel op persoonlijke titel. 

• Een delegatie van het Cliëntenplatform is naar de Alliantiedag in Zutphen geweest. 
Het was een leerzame dag. Er was een presentatie over de veranderingen in de 
wetgeving met betrekking op Werken naar Vermogen. Deze veranderingen hebben 
voor veel mensen verstrekkende gevolgen. Ook was er een monoloog door een actrice 
over iemand met een arbeidshandicap. Hierin kwam sterk naar voren dat goede 
begeleiding erg belangrijk is voor het slagen van mensen met een arbeidshandicap. 

• Het Cliëntenplatform wil graag een proactieve opstelling van de gemeente en niet 
wachten op evaluaties, waardoor je toch vaak achter de feiten aanloopt. Een 
eenduidige (prestatie)indicator waarmee de WWNV kan worden gevolgd. Vroegtijdig 
vaststellen van knelpunten en signalering van gegevens. 

• Versterken van de positie van cliënten door een recht op oriëntatie op werk. De 
mogelijkheid van een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO). De 
verplichtingen tussen Gemeente en cliënt scherper formuleren (zoals nu bij de 
Wajong) en het kunnen inwinnen van onafhankelijk advies. Deze versterking ook 
laten gelden voor NUG-ers. 

• Het Cliëntenplatform wil graag dat de gemeente Hellendoorn zich sterk maakt voor 
het uitstel van de overdracht van de begeleiding voor jonggehandicapten. 
Momenteel verbetert de arbeidsparticipatie van Wajongers, dit moeten we koesteren. 

• De verwachting van de gemeente Hellendoorn is dat er in 2012 minder mensen een 
beroep gaan doen op het armoedebeleid. Het Cliëntenplatform heeft dit ernstig in 
twijfel getrokken. 
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• De gemeentelijke regeling voor chronisch zieken gaat vervallen. De landelijke 
regeling gaat gelden. Dit betekend dat zij er in inkomen op achteruit gaan. Dit is een 
erg kwetsbare groep mensen. Het voorstel kan zijn dat er extra kosten uit de 
bijzondere bijstand worden vergoed. 

Bovenstaande onderwerpen en adviezen zijn behandeld door het Cliëntenplatform Werk 
& Inkomen en het Netwerk Sociale Zekerheid. 
Samen hebben de leden een groot aandeel gehad in het aanleveren van bouwstenen voor 
de advisering. 
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