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Wie is de Cliëntenraad Werk en Inkomen? 

De Cliëntenraad is een afvaardiging van alle klanten van WIZ (Werk, Inkomen en Zorg). We evalueren 

de dienstverlening en doen verbetervoorstellen. Dat doen we vaak ongevraagd, maar ook op verzoek 

van WIZ. Van de dertien raadsleden zijn er negen zelf klant bij WIZ, ze begrijpen daarom als geen 

ander wat de klant belangrijk vindt. De overige vier leden zijn voorgedragen door een organisatie die 

zich bezighoudt met het armoedevraagstuk in Amersfoort. 

 

Waarom een Cliëntenraad Werk en Inkomen? 

WIZ wil een klantgerichte organisatie zijn. Dat kan alleen als zij weet wat er bij klanten leeft. De 

Cliëntenraad heeft direct contact met klanten van en met WIZ, en kan daardoor goed inschatten 

waar de belangrijkste knelpunten in de uitvoering liggen. 

Als Cliëntenraad proberen we de uitvoering en de kwaliteit van de dienstverlening van WIZ te 

verbeteren. We geven adviezen en signalen en we doen verbetervoorstellen. Daarbij kijken en 

denken we steeds vanuit de klant. Het is voor de achterban van belang dat de Cliëntenraad 

medeweet, meepraat en adviseert over beleid- en uitvoeringszaken Sociale Zekerheid. 

De Cliëntenraad is de ‘spreekbuis’ voor alle minima. 

 

 



Wat doen we zoal? 

- We bespreken suggesties en ervaringen van onze doelgroep met WIZ. 

- We volgen hoe WIZ haar werk uitvoert en we geven aan hoe dat eventueel beter kan. Bijvoorbeeld 

de manier waarop WIZ er voor zijn klanten is of hoe de brieven, folders en formulieren in elkaar 

zitten. 

- We behandelen nieuwe projecten en voorgenomen beleid van WIZ. 

De Cliëntenraad kan altijd verbetervoorstellen doen en adviezen geven aan WIZ. Om de raad hiertoe 

in staat te stellen, levert WIZ alle informatie die de Cliëntenraad daarvoor nodig heeft. Verder laat 

WIZ ons schriftelijk en gemotiveerd weten wat er met onze adviezen gebeurt. 

Uit de ontvangen signalen en vragen, die wij bundelen en in de vergadering aan de orde stellen, 

vloeien vaak verbeteringen en adviezen voort. 
 

De Cliëntenraad vergadert twee keer per maand op het gemeentehuis. Elke 2e donderdag van de 

maand is er een plenaire vergadering en elke 4e donderdag is er een voorvergadering. Beide 

vergaderingen worden ondersteund door medewerkers van de Werk, Inkomen en Zorg. Tijdens de 

plenaire vergadering is ook de afdelingsmanager van Werk, Inkomen en Zorg aanwezig. De plenaire 

vergadering is openbaar. 

 

 

 

 

Januari 

In het Halfjaarlijks gesprek met wethouder Menno Tigelaar worden de volgende onderwerpen 

besproken; 

De verdringing door vrijwilligers bij Syntus en Indebuurt033.  

Het functioneren van de Adviesraad Sociaal Domein naast de CR bij de Werk en Inkomen 

onderwerpen.  

De CR heeft geconstateerd dat de samenstelling van de commissie bezwaar en beroep een hoog 

professioneel gehalte heeft en ver van de praktijkervaring af staat. De CR zou graag wat 

ervaringsdeskundigheid in deze commissie zien.  

De CR vraagt wat voor een structuur er nodig is voor de regionale cliëntenraad arbeidsmarktregio 

Amersfoort. 

Hillegonde Kiewiet geeft een toelichting op de uitgereikte presentatie Inzet instrumenten–

uitgangspunten.  

 



Er is voor de CR een programma gemaakt voor de “Lean training” welke op 26 januari 2017 zal 

plaatsvinden. 

De CR heeft eind 2016 overleg gehad met de CR WSW. 

De CR is verhuisd van de Natriumweg naar de Noorderwierweg 252-1. 

Theo, Ellen en Lisette zijn naar de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Amersfoort geweest. 

Ellen is aanwezig bij de redactievergadering van de KanSZ. 

 

Februari 

Steven Lenselink vertelt over Experimenten binnen de Participatiewet  

Bij WIZ is er bij trajectbegeleiding een experiment gestart met een lagere “caseload” voor 

trajectbegeleiders zodat ze mensen intensiever kunnen begeleiden met als hopelijk effect snellere 

uitstroom. 

Het Jaarplan 2017 van WIZ wordt besproken. 

IndeBuurt houdt een presentatie over het  particulier initiatief, dit is aan de CR gemaild 

WIZ is met 120 medewerkers naar de film “I Daniël Blake” geweest, de CR zal deze film ook gaan zien. 

De CR heeft op 26 januari 2017 de “Lean” training gevolgd en is hier enthousiast over. 

Lisette en Ellen zijn namens de CR in gesprek geweest met Henk Kroon en Marc van Turnhout 

(Stadsring51) over de bejegening van mensen bij de schuldhulpverlening. Dit n.a.v. signalen die 

hierover bij de CR binnen kwamen.  

De CR is benaderd door Stadslab en Het zit ff tegen om mee te werken aan een armoedeonderzoek. 

De CR heeft laten weten hieraan mee te willen doen. 

Het DB heeft gesproken met een journalist van het AD over wat speelt rondom Werk en Inkomen en 

Armoede in de stad. 

De Gewijzigde Verordening Advies Individuele Studietoeslag wordt besproken. 

 

Er is een nieuw rooster gemaakt voor aanwezigheid van CR leden bij de Voedselbank. 

 

Theo en Lisette waren aanwezig bij een vergadering van het Werkbedrijf. 

 

Er zijn klachten over bejegening re-integratie cliënten door werkcoaches van het AE-team. 

Er wordt een afspraak gemaakt met Hildegonde Kiewiet om hierover te praten. 

 

Er komen berichten binnen dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd door 

Indebuurt033 wanneer zij om hulp vragen bij het invullen van hun belastingaangiftes. 

 



De CR heeft sollicitatiegesprekken met nieuwe leden. 

 

Hennie draagt Louise Boone (ervaringsdeskundige en Raad van Kerken) voor als lid. 

Zij zal binnenkort door het DB worden uitgenodigd voor een gesprek.  

 

Henk Kroon neemt per 1 april 2017 (na 13 jaar) afscheid als directeur van Stadsring51. 

 

Onderzoek energiebesparing door K&V, Jan en Ali doen hier aan mee namens de CR. 

 

CR stuurt uitnodigingen om aanwezig te zijn bij een CR-vergadering naar Motiva, Kwintes en NVA. 

 

Maart 

8 maart was Theo bij de “uitdeel dag” van de Voedsel Focus Amersfoort. 

De meeste leden van de CR zijn naar de film “I Daniël Blake” geweest. Ze waren erg onder de indruk.  

Hillegonde Kiewiet wil n.a.v. het onderwerp “het A & E team” graag een afspraak maken met een 

afvaardiging van de CR bij haar op kantoor.  

WIZ vertelt dat er een RIB is uitgegaan naar aanleiding van de poststukken van o.a. WIZ welke bij een 

postbezorger thuis zijn aangetroffen.  

De Digitale Inkomsten specificatie komt op de actielijst.  

Öcal Ikiz zal de Gemeente Amersfoort op 7 april 2017, na 12 jaar verlaten. Hij neemt op 23 maart 

2017 afscheid van de CR. 

Pact Sam Sam heeft op dinsdag 28 maart 2017 een netwerkbijeenkomst met als thema 

“Bewindvoering van meerdere kanten belicht”, enkele leden zullen het netwerk café bijwonen. 

Theo en Lisette hebben een gesprek gehad met de heer Bor Veen om hem te interesseren in de 

functie van onafhankelijk voorzitter van CR Arbeidsmarkt Regio Amersfoort.  

De CR ontvangt signalen over de dienstverlening van Indebuurt033 van mensen die er gebruik van 

willen maken. De spreekuren van Stadsring51 in de wijk blijken nog niet overgenomen te zijn door 

Indebuurt033 en mensen kloppen voor niets aan bij de bekende steunpunten. 

De CR vraagt aan Chantal of het mogelijk is dat zij het verschil tussen de verschillende 

(schuldhulp)trajecten op papier kan zetten. Chantal zegt dit te willen doen. 

Bij de voorvergadering vertelt Lysandra over echtparen die in bepaalde gevallen een lagere uitkering 

krijgen.  

Elize Moor deelt mee dat de inhoudingen voor Menzis voortaan niet achteraf maar vooraf betaald 

worden. Deze verandering gebeurt zonder dat cliënten dit merken. 

Lisette is als penningmeester weer lastig gevallen door de gemeentelijke belastingen omdat haar 

naam op de pas van de CR staat.  



April 

Ben van de Burgwal geeft een PowerPointpresentatie “Ontwikkeling Bijstand” naar aanleiding van 

een onderzoek na vragen van het College over de snellere groei van bijstandsuitkeringen in 

Amersfoort dan in de regio. 

De CR start naar aanleiding van de 2-daagse cursus met drie projecten: 

- Een energieproject waarover de CR overleg heeft met de verantwoordelijke wethouders 

Imming en  Tigelaar. 

- De mogelijkheden te bekijken om meer kansen te creëren voor de groep 55+ op de 

banenmarkt.  

- De bereikbaarheid van onze achterban en hen actiever te maken om mee te denken over het 

gemeentelijke beleid.  

De CR heeft de LCR (Landelijke Cliënten Raad) dag bezocht op 06 april 2017. 

De CR reageert op de discussie over de Stadspas dat het misschien een idee is om het bedrijfsleven te 

benaderen om de Stadspas te sponsoren en zo de uitvoeringskosten wat te drukken. 

WIZ heeft n.a.v. een commissievergadering de opdracht gekregen om een voorstel te doen aan GBLT 

(zuiveringsheffing) voor het koppelen van de kwijtschelding gemeentelijke belastingen aan de 

kwijtschelding zuiveringsheffing.  

Mildred en Diana zijn naar het “uitdeelmoment”  bij VFA geweest. 

De CR heeft de beschikking ontvangen van de Gemeente voor de subsidie 2017. 

Theo’s samenwerking met VFA strekt zich nu ook uit tot gratis fietsen, het eerste exemplaar is aan 

een klant van VFA uitgereikt. 

I.v.m. Koningsdag wordt de voorvergadering van de CR verschoven naar 20 april. Het overleg zal 

plaatsvinden op het kantoor van de CR. 

Ellen heeft de redactievergadering van de KanSZ bijgewoond . 

Het DB heeft een vergadering met het Sociaal team. 

 

Mei 

Tijdens de plenaire vergadering stelt Louise Boon zich voor aan de CR. Louise is de beoogd opvolgster 

van Hennie Vleugel namens de Raad van Kerken en tevens “ervaringsdeskundige”. 

René Slotboom, straatadvocaat, werkzaam bij Motiva geeft uitleg over zijn werk bij Motiva. 

Ate van der Horst gaat Öcal Ikiz vervangen bij de plenaire vergaderingen van de CR. 

WIZ start in september 2017 een proef genaamd FIP (Frequent Intensief Persoonlijk contact) om de 

cliënten van WIZ weer beter in beeld te krijgen. 



Theo en Lisette zijn 11 mei bij Hillegonde Kiewiet geweest om het A & E-team te bespreken. Er zijn 

twee casussen neergelegd over bejegening, Hillegonde Kiewiet komt hierop terug. 

De CR stelt WIZ vragen over een financieel overzicht van de uitgaves bijzondere bijstand, over de 

verwerkingstermijn bij aanvraag van bijzondere bijstand  

Juni 

Ties ter Horst presenteert de nieuwe website van het Signaleringsteam Amersfoort (STA). 

 

Maarten Broekema (BS&F) vertelt over de website Zorgkosten. 

Op de pilot van de website Zorgkosten.nl zijn alle regelingen en vergoedingen bijeengebracht. 

Lysandra Josepa komt vertellen over CZM 2017, de cijfers en collegevoorstel Niet rechthebbende 

partners. 

 
WIZ heeft het kwartaalbericht van het RWA aan de CR gemaild, mochten hier vragen over zijn van de 

kant van de CR dan kan dit onderwerp geagendeerd worden en zal Pauline Promes het stuk komen 

toelichten. 

 

De CR heeft de RIB “Uitvoering Besluit bijstandverlening zelfstandigen” ontvangen, mocht de  

CR hier vragen over hebben dan moeten ze dit laten weten aan WIZ. 

 

WIZ heeft de vragen van raadslid Ben Stoelinga (Amersfoort 2014) beantwoord over de  

toekenning van subsidie aan het Sociaal Fonds Amersfoort (SFA). WIZ heeft dit stuk aan de CR 

gemaild. 
 

Steven Lenselink (WIZ) is aangeschoven om de CR bij te praten over de ontwikkelingen rondom  

het basisinkomen m.n. voor de leeftijdsgroep 55+. 

 

De CR zal zijn ideeën over het basisinkomen op papier zetten en Steven Lenselink zal hiermee aan de 

slag gaan, na uitwerking hiervan zal er contact gezocht worden met Annemarie van Gaal. 

 

Het DB heeft 8 juni een gesprek gevoerd met Lisanne Roossien (communicatie medewerkster WIZ) 

hoe de achterban beter te bereiken 

 
Maandag 19 juni 2017 heeft het DB een afspraak met Marian Aalberts van het Signaleringsteam  

over cliëntenparticipatie. 

 

De CR wil zich inzetten voor mantelzorgers die gekort worden op de uitkering  

(kostendelersnorm). 

 

De CR vraagt aan Stadsring51 naar de regeling “Adempauze”. 

Stadsring51 zal het informatieblad toesturen en het onderwerp later dit jaar toelichten. 

 

Hillegonde Kiewiet bezoekt de voorvergadering om te discussiëren over de groep 50+ en ideeën van 

de CR te delen. 

 

Connie de Neef bezoekt de voorvergadering over het beleid t.a.v. asielzoekers. 



 

Ellen bezoekt de redactievergadering KanSZ. 

Augustus. 

De eerste voorvergadering na het zomerreces begint met: 

De resultaten van het Klanttevredenheid onderzoek 2012-2017.De respons is 22%. Er zijn positieve 

ontwikkelingen t.o.v. 2012. De wisseling van trajectbegeleider werd minder goed gevonden. 

Bereikbaarheid, voorlichting hebben hoog gescoord. 

De CR: vraagt waar is de rest van de 78% gebleven? Hoe geloofwaardig is het onderzoek met 22% 

respons? WIZ antwoordt dat wetenschappelijk gezien deze respons hoog is en een reëel beeld geeft.  

Inventarisatie bestedingsdoelen voor de participatie van kinderen in armoede 

Het gaat om inventarisatie in de stad Amersfoort, van mogelijke bestedingsdoelen van de extra 

middelen die de gemeente Amersfoort ontvangt van het Rijk voor de participatie van kinderen uit 

arme gezinnen.  

De doelgroep zijn kinderen onder de 18 jaar uit een huishouden met een inkomen tot 120% van het 

wettelijk sociaal minimum. 

CR vraagt naar de mogelijkheid om computers aan te schaffen voor gezinnen met kinderen op 

middelbare scholen.  

WIZ antwoordt: hier hebben we dit jaar hebben al extra geld aan besteed. 

De CR vraagt WIZ naar de mogelijkheid om een A4-tje van een vacature met uitkering specificaties 

mee te sturen en op die manier leden te werven. WIZ gaat akkoord, de deadline voor de uitkering 

van september is de 26e.  

CR Leusden wil met het DB spreken, afspraak wordt gemaakt.  

Op 19 september 2017 gaat de bijeenkomst van Pact Sam Sam over vluchtelingen. Het adres is de 

Witte Vlinder van Galenstraat 30 Amersfoort. Theo en Ali gaan er heen. 

Pauline Promes is bezig met het evalueren van de uitvoering van de participatiewet en heeft 

verschillende mensen uitgenodigd. Pauline wil graag weten of CR hierbij aanwezig kan zijn. De actie is 

op 5 september 2017 gepland, Theo en Ellen zullen hier aan deelnemen. 

19 september is er een Rondetafelgesprek in het Gemeentehuis over de evt. Stadspas, vanuit WIZ 

wordt gevraagd of er een afvaardiging van de CR deel wil nemen. Ellen en Lisette zullen hier aan 

deelnemen. 

September 

In september neemt de CR afscheid van Hennie Vleugel, Ans van de Laar, Diana de Hooi en Mildred 

Josepa. 

Hanneke Mellis houdt een presentatie over de werking van de re-integratie instrumenten. 



Ellen en Lisette gaan dinsdag 19 september 2017 naar de Ronde om mee te praten over de 

(eventuele) invoering van de sociale participatie voor volwassenen en welke wensen er zijn. Dit 

omdat de Raadsleden graag input hierover willen hebben vanuit de doelgroep en van mensen die 

veel met de doelgroep werken. 

Op 30 september 2017 een bijeenkomst is voor nieuwe inwoners van Amersfoort in de Observant. 

Namens de CR zullen er twee leden aan deze bijeenkomst deelnemen. 

De CR van Kwintes is op bezoek en geven een uitgebreide uiteenzetting van de problemen waar ze 

tegen aan lopen. 

Problemen:  

 - Stapelkwestie wat betreft de kosten 

- 95% is sociaal minimum uitkeringsgerechtigden en de bezuinigingen doen zich voelen 

- CAK regelingen 

- Er is bij hun begeleiders vaak weinig, c.q. niet voldoende kennis van regelingen 

- De meesten houden niet meer dan € 400 over en dan komt de zorgverzekering nog 

- Ze voelen zich goedkope vrijwilligers voor IndeBuurt033, goedkope arbeidskrachten en speelbal   

  van social return. 

- Er wordt door Kwintes geld in stenen gestoken, wat eigenlijk voor de zorg is 

- Er zijn geen of nauwelijks woningen voor begeleid wonen 

- Zij ervaren de ambulante zorg als ronduit slecht en alleen tijdens kantooruren. 

Vanuit de CR laten we merken dat we het zeer op prijs zouden stellen als een vertegenwoordiger van 

Kwintes cliënten lid zou worden van de CR. 

 

Oktober 

In het halfjaarlijks gesprek met wethouder Menno Tigelaar vraagt de CR naar de begroting en dan 

vooral naar de financiële positie van Werk en Inkomen op de begroting 2018 – 2021, met name staan 

er zaken onder druk, zo ja welke en zijn er onderwerpen waarin de CR een rol zou kunnen spelen en 

wat verwacht de gemeente dat er nog gaat komen van de Rijksoverheid? 

De wethouder antwoordt dat wat de begroting betreft Amersfoort weer in een beter financieel jasje 

zit en de doorontwikkeling van het minimabeleid deze week naar de Gemeenteraad gaat, 

WIZ wil het bereik vergroten d.m.v. een digitaal platform, iemand vult één keer zijn of haar gegevens 

in en weet meteen waarvoor hij of zij in aanmerking komt en bij welke instantie hij of zij terecht kan. 

De CR zal dit platform testen. 



Het Collectieve Ziektekostenverzekering Minima (CZM) contract bij Menzis wordt nog een jaar 

verlengd. 

Eemfors moet sneller afbouwen dan verwacht en kan het volume niet meer waarmaken, waardoor 

zij enkele taken hebben afgestoten. Eemfors komt met een tussen transitie plan opdat het werk dat 

wat ze nog in portefeuille hebben goed uitgevoerd kan worden. De CR zou hierover graag uitleg 

hebben van Pauline Promes. 

Het is voor de klanten van WIZ mogelijk om hun KM te mailen via kmachternaam@amersfoort.nl 

Op 30 september 2017 zijn Ellen, Theo en Lisette naar de bijeenkomst geweest van Aangenaam 

Amersfoort (voor nieuwe inwoners). 

De CR is op 11 oktober 2017 geïnterviewd door een journalist van De Stad Amersfoort (Bert Vos).  

Op 31 oktober 2017 is er een vergadering van het POC. 

Op 1 november 2017 is er een gesprek met de CR Leusden. 

Op 6 december 2017 heeft het DB van de CR een afspraak met de WSW raad. 

De eerste groep sollicitanten n.a.v. de flyer bij de inkomstenverklaring worden voor 8 november 

2017 uitgenodigd op kantoor.  

Joke Koolhof (Raad van Kerken) heeft aanbeveling voor Louise Boone gestuurd. 

November 

Hillegonde Kiewiet geeft een verkorte presentatie over het re-integratieproces, daar het merendeel 

van de CR de hele presentatie al heeft gezien. 

Het overzicht van de resultaten Social Return 2016 worden gemaild naar de CR. 

De 99 van Amersfoort zijn 99 werkgevers in de regio Amersfoort (m.u.v. Leusden), dit is een initiatief 

van “de Normaalste Zaak” voor de werkgevers om elkaar te stimuleren om iemand met een 

arbeidsbeperking en of met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. 

Theo en Lisette zijn in mei 2017 bij de afd.re-integratie  geweest met enkele kwesties betreft het AE 

team dames (Amersfoort Extra team). 

De CR wordt bijgepraat over de “Adempauze” bij schulden door Stadsring51, het Brede Moratorium 

blijkt moeilijk uitvoerbaar te zijn in de praktijk. De CR zal een brief schrijven over de “Adempauze” 

aan wethouder Tigelaar om dit onderwerp mee te nemen naar de VNG (Vereniging Nederlandse 

gemeenten). 

Lisette en Theo gaan op 17 november 2017 naar de werkconferentie in Utrecht. 

De CR gaat op 30 november 2017 naar de Staat van de Stad. 

Het DB heeft op 8 november 2017 enkele sollicitanten gesproken en zal er vier uitnodigen voor de 

voorvergadering van 23 november 2017. 



Johnny Breuring, Peter de Groot, Louis Hagebeuk en Vickie Tienpont zijn de sollicitanten die als gast 

uitgenodigd  zijn om een idee te krijgen van de vergadering en de CR. 

De CR wordt bijgepraat over het contract met Menzis in 2018. 

December 

De CR krijgt een mondeling verslag van de tussen rapportage AMFORS door Pauline Promes. 

WIZ is bezig met het Jaarplan 2018, dit komt op de agenda van 08 februari 2018. 

WIZ is benaderd door MOVISIE om samen te bekijken hoe je tot een zo doelmatig mogelijke aanpak 

komt voor armoedebestrijding via wetenschappelijke inzichten. MOVISIE gaat een plan van aanpak 

schrijven, de CR wordt betrokken bij het ontwikkeltraject.  

Er is vorige week een RIB (Raads Informatie Brief) naar de gemeenteraad gegaan over de 

Transformatie Sociaal Domein, deze RIB bevat ook veel acties van Werk en Inkomen, de CR krijgt 

deze binnenkort op de mail. 

Enkele leden van de CR hebben op 30 november 2017 de bijeenkomst de staat van de stad 

bijgewoond. 

De CR, m.n. Lisette heeft een slechte ervaring met het thema bankrekeningen (handhaving in RIB 

BUIG) en vraagt zich af hoe wordt dit gecontroleerd? 

Er wordt geadviseerd om de bankrekening van de CR op naam te zetten van een lid welke geen 

uitkering heeft. De gegevens van bankrekeningnummers worden door de belastingdienst 

doorgegeven, waarna WIZ ze controleert. 

De Clientenraad verwelkomt Johnny Breuring, Peter de Groot en Vickie Tienpont als kandidaat lid CR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samenstelling Cliëntenraad Werk en Inkomen 2017. 

Bestuursleden: 

Jan de Wilde, voorzitter (tevens op voordracht van de FNV). 

Theo Hartogs,  vicevoorzitter. 

Lisette van Wijland (secretaris/penningmeester). 

Ellen Hazekamp, bestuurslid. 

Partcipatiewet-leden: 

 

Ali Badai. 

Louis Hagebeuk (2x geweest). 

Diana de Hooi, tot juli 2017. 

Mildred Josepa, tot juli 2017. 

Naz Ganeva. 

Peter de Groot, sinds december 2017 

Ans van de Laar, tot juli 2017. 

Johnny Breuring, sinds december 2017 

Vickie Tienpont, sinds december 2017. 

 

Op voordracht van maatschappelijke organisaties: 

 

Chantal Wezendonk, (op voordracht van Stadsring51). 

Louise Boone, (op voordracht van de Raad van Kerken. 

 

Vertegenwoordiging namens de gemeente: 

Eddy Karenbelt (hoofd WIZ). 

Öcal  Ikiz, (tot mei 2017). 

Ate van der Horst (vanaf mei 2017). 

Jacques Hover 

Verantwoordelijk wethouder: 

Menno Tigelaar. 



 

 

 

Telefonische spreekuren: 

Tweemaal per week houdt de Cliëntenraad een telefonisch spreekuur (m.u.v. de schoolvakanties) 

--maandag van 10.00 tot 11.30 uur 

--woensdag van 13.00 tot 14.30 uur. 

De Cliëntenraad is ook via e-mail, website en postbus/antwoordnummer te bereiken. 

De Cliëntenraad heeft regelmatig telefonisch,  per mail en via het netwerk contact met de achterban 

over actuele zaken betreffende het minimabeleid. 

 

 

In 2017 werd de Cliëntenraad 37 keer benaderd over kwesties: 

- Actiefpremie/vrijwilligerspremie   2x      

- Verwijzing Helpdesk     2x 

- Gebeld voor SZ     1x 

- Aanvulling op inkomsten    1x                  

- Witgoedregeling     2x  

- Probleem met klantmanager    1x 

- Kostendelersnorm     1x 

- Collectieve zorgverzekering    1x                 

- Niet ontvangen KanSZ     2x 

- 14033 nr. WIZ / KCC     5x 

--Melden na terugkomst vakantie   1x 

- niet teruggebeld door KM    2x 

- vrij te laten inkomen     1x 

- fout digitaal doorgeven inkomsten   1x     

Deze zaken werden (met instemming van de cliënten) met WIZ  besproken en zo mogelijk opgelost. 

De cliënten werden over de uitslag teruggebeld en geïnformeerd. 

Netwerk. 

De Cliëntenraad is aangesloten bij de volgende organisaties: 

- Provinciaal overleg Cliëntenraden Utrecht(POC). 

- Sociale Alliantie (samenwerkingsverband en netwerk van meer dan 40 landelijke en provinciale  

   organisaties die strijden tegen armoede en voor participatie). 



- Landelijke Cliëntenraad (LCR). 

- Stichting Cliëntenperspectief (CLIP). 

- Pact Sam Sam. 

- Voedsel Focus Amersfoort. 

 

Nawoord 

 

De Cliëntenraad Werk en Inkomen Amersfoort streeft ernaar om ook komend jaar  een afspiegeling 

te zijn van de groep die hij vertegenwoordigt. 

Dit zijn o.a. cliënten van de Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (Sociale Dienst) van de gemeente 

Amersfoort, waaronder Bijstandsgerechtigden, nieuwe Wajongers, cliënten die een WSW indicatie 

hebben of IOAW ontvangen en mensen die geen uitkering hebben maar wel gebruik maken van een 

minimaregeling.  

De Cliëntenraad Werk en Inkomen dankt de gemeente Amersfoort en in het bijzonder WIZ voor het 

faciliteren van de vergaderingen gedurende het jaar. 

 

 

 

 

Jan de Wilde, voorzitter    Lisette van Wijland, secretaris/penningmeester. 

       

 

      Ellen Hazekamp, bestuurslid. 


