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Jaarverslag Cliëntenraad Werk en Inkomen 2018. 

 

 

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 van en doen verbetervoorstellen aan WIZ. Dat doen we vaak ongevraagd, maar 

ook op verzoek van WIZ. Van de dertien zetels zijn negen Clientenraad leden zelf klant van WIZ, ze 

begrijpen daarom als geen ander wat de klant belangrijk vindt. De overige vier zetels worden 

opgevuld door maatschappelijke organisaties uit de stad die betrokken zijn bij het armoede 

vraagstuk. 

 

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. Zij kunnen dus 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 

beleids- en uitvoeringszaken van 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 WIZ (Werk, Inkomen en Zorg). Tijdens de 

plenaire vergadering is ook de afdelingsmanager van WIZ aanwezig. De plenaire vergadering is 

openbaar. 

 

 

 



Januari 

In de eerste vergadering van 2018 vindt het halfjaarlijks gesprek plaats over de stand van zaken bij 

Stadring51 met de heer Dick Van Maanen. 

Het voortbestaan van het buurthuis “de Nieuwe Sleutel” is onzeker, de Cliëntenraad zal 

waarschijnlijk een nieuw kantoor moeten zoeken. 

Er is een gesprek met Annemarike van Egmond (directeur NVA) over de hulp aan statushouders. 

 

Februari 

Het Jaarplan van WIZ 2018 wordt besproken. 

WIZ nodigt 2 leden van de Cliëntenraad uit om deel te nemen aan het project van Movisie en de 

gemeente Amersfoort over de aanpak van schulden. De Cliëntenraad zal zich door Lisette en Vickie 

laten vertegenwoordigen. 

De Adviesraad Sociaal Domein heeft de Cliëntenraad  benaderd om een afspraak te maken. 

Op 14 februari 2018 heeft de CR een afspraak met Hillegonde Kiewiet om te discussiëren over de 

kans op werk voor  55+-ers. Jan, Peter, Johnny, Vickie en Louise zullen hier naar toe gaan. 

Op 21 februari 2018 heeft de CR een ééndaagse cursus “Hoe steekt de Gemeente in elkaar, wie doet 

wat”. 

Maart 

De Cliëntenraad heeft een gesprek met M’Hamed Boutachkourt (klantmanager) en Christien Klein 

Koerkamp (minimacoach) over hun werkzaamheden bij de gemeente. 

De CR heeft advies gegeven op de Sociaal Medische Indicatie kinderopvang. Na aanleiding van de 

vraag van de CR voor kinderen van welke leeftijd dit betreft is gebleken dat deze regeling voor 

kinderen tot 12 jaar is. 

De Cliëntenraad heeft adviesgegeven over de Actiefpremie, het komt er in grote lijnen op neer dat 

goed gedrag moet lonen. 

De Cliëntenraad zal deelnemen aan het Digitaal Platform Sociaal Domein op dinsdag 27 maart 2018. 

Evelien Wernsen woont de vergadering bij om de Cliëntenraad bij te praten over de 

onderhandelingen met het GLBT over het vereenvoudigen van de aanvraag tot en het automatisch 

verlenen van kwijtschelding                                                                                            

Hillegonde Kiewiet geeft de Cliëntenraad, n.a.v. een bijeenkomst met enkele leden, een notitie over 

de Campagne 50+. De wederzijdse ideeën worden tijdens de vergadering uitgewisseld. 

Op 15 maart 2018 hebben Lisette, Johnny en Vickie bij Pact Sam Sam de bijeenkomst “Ik ben mijn bril 

vergeten” bijgewoond. Deze bijeenkomst had als thema laaggeletterdheid. 



April 

De Clientenraad krijgt uitleg over de Wet Taaleis uit het Jaarplan 2018 WIZ door Lysandra Josepa 

Vickie heeft een baan gevonden en zal de CR verlaten. 

Op 24 mei 2018 zullen twee medewerkers van StadsLAB033 de vergadering bijwonen. 

De leden van de Cliëntenraad zijn op 12 april 2018 bij de Landelijk Cliëntenraad-dag geweest. 

De Cliëntenraad krijgt via een presentatie uitleg over Mens Centraal gegeven door Katja Korver en 

Manfred van Kommer. 

De Cliëntenraad geeft ongevraagd advies over het vluchtelingen beleid van het NVA. 

 

Mei 

Geen plenaire vergadering i.v.m. Hemelvaartdag. 

Diet Grosheide en Jessica de Ruijter komen tijdens de voorvergadering vertellen over StadsLab033. 

Lysandra Josepa (Kwaliteit zorg medewerkster) komt vertellen over de inrichtingskosten voor klanten 

van WIZ, ook komt de witgoedregeling aan de orde. 

Jan is met Peter op woensdag 16 mei 2018 naar Voedsel Focus Amersfoort tijdens het 

uitdeelmoment geweest, dit om met enkele klanten van VFA te spreken. 

Juni 

Met de heer Dick van Maanen wordt de Schuldenmonitor 2016-2017 van Stadsring51 besproken en 

worden er vragen gesteld door de Cliëntenraad. 

Boudewijn van ’t Eind (team coördinator) en Willemijn Vergunst (klantmanager) vertellen over de 

klantreis uit het Jaarplan WIZ 2018.  

Naar aanleiding van het advies van de Cliëntenraad over de vluchtelingenaanpak door het NVA 

hebben Ja, Ali  en Lisette hebben vandaag een gesprek gehad met Carole Sombroek en Cathy Al Bazi 

(samenleven).  

Ellen en Lisette hebben meegewerkt aan het rekenkameronderzoek “Op eigen kracht”. 

Johnny en Peter zijn voor 2 jaar benoemd als lid van de Cliëntenraad per 1 juli 2018. 

Ellen heeft contact met Mezzo, een adviesorgaan voor mantelzorgers, over een artikel wat Ellen 

i.s.m. Mezzo zal schrijven in de KanSZ van september over de “Mantelzorgboete” 

De Cliëntenraad heeft een nieuwe domeinnaam voor de website:  

clientenraadwerkeninkomenamersfoort.nl  

 



Juli 

Tijdens de laatste vergadering voor de zomervakantie worden er dingen gepland voor het najaar, 

zoals Bennita IJtsma van Gezonde Wijk (GGZ) die graag een vergadering van de Cliëntenraad wil 

bijwonen. 

Ellen en Lisette hebben op 7 juli 2018 de bijeenkomst van “Doen wat werkt” bijgewoond, n.a.v. deze 

bijeenkomsten heeft Movisie een presentatie heeft gemaakt welke in het najaar bij de Cliëntenraad 

wordt gehouden. 

 

Augustus 

Zomervakantie. 

 

September 

Movisie  houdt de presentatie “Doen wat werkt”, campagne rond armoedebestrijding en schulden in 

alle facetten, waar de Cliëntenraad ook aan deelneemt. 

Menzis heeft het contract van de Collectieve Ziektekostenverzekering Minima voor een jaar verlengd. 

Er gaat gewerkt worden aan het project Warmtevisie (besparing op de energielasten om de 

woonlasten terug te brengen voor mensen met een minimuminkomen), de CR zal hier ook in 

meedraaien. 

Bennita Ijtsma (ggdru) woont de vergadering bij en vertelt over Gezonde Wijk, met dit project wil de 

gemeente Amersfoort de gezondheid en zelfredzaamheid van bewoners versterken. 

 

Sandra van Dijk (WIZ) komt vertellen over de kledingvoucher voor kinderen van 12 tot 18 jaar. 

 

Oktober 

De Cliëntenraad heeft het halfjaarlijks gesprek met de nieuwe wethouder Cees van Eijk en bespreekt 

de volgende onderwerpen: 

--De Collectieve Ziektekostenverzekering Minima (CZM). 

--Het Coalitieakkoord. 

--Duurzame energie voor de minima. 

--Communicatie met de Adviesraad Sociaal Domein (ASD). 

--De positie van Werk en Inkomen en zorgdomein (financieel).  

--Problemen bij tijdelijke arbeid. 



De Cliëntenraad zal reageren op het concept beleidsplan Schuldhulpverlening te voor 16 oktober 

2018. 

Geen voorvergadering i.v.m. de Herfstvakantie. 

November 

Odilia Hafkenscheidt en Sandra van Dijk (WIZ) geven een presentatie over Maatwerk bij Klantbeheer 

en hoe dit georganiseerd is. 

De CR gaat het Digitaal Portaal te testen en om evt. op– en aanmerkingen te geven. 

Ate vertelt dat de website van de gemeente op dit moment wordt getest dus ook die van Werk en 

Inkomen. Ate vraagt of de CR mee wil doen aan die test. Lisette deelt mede dat maandag 26 

november 2018 om 13.00 uur in het kantoor van de CR een presentatie wordt gegeven van de 

website, gemaakt door een lid van de “Blauwe Paraplu:”. 

Ali heeft op 29 oktober 2018  de eerste bijeenkomst bijgewoond van het project  “WARMTEVISIE”.  

Ellen en Lisette zijn op verzoek van de Cieka bij Voedselfocus (VFA) langs geweest om de ervaringen 

met Menzis te bespreken. 

December 

Ate vertelt over de verrekening van inkomsten uit parttime arbeid en het probleem waar je bij 

parttime inkomsten tegen aanloopt  

Ellen en Lisette zijn naar de bijeenkomst van  “Doen wat werkt” geweest, daar is besproken om evt. 

een vignet in te voeren voor alle instanties die zich bezighouden met armoede. Ellen vraagt de CR 

hierover mee te denken. 

Naz vertelt dat dit haar laatste vergadering is bij de CR, zij gaat per januari 2019 werken. 

Hillegonde Kiewiet (WIZ) vertelt over de aanpak van 55+-ers om deze groep vanuit de bijstand aan 

het werk te krijgen, door het aantrekken van de arbeidsmarkt en na voorstellen van de Cliëntenraad 

is besloten om extra aandacht te schenken aan dit onderwerp.  

Er is geen voorvergadering i.v.m. de kerstvakantie. 

 

Samenstelling Cliëntenraad Werk en Inkomen 2018. 

Bestuursleden: 

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

Theo Hartogs,  vicevoorzitter (wegens ziekte tot maart 2018). 

Lisette van Wijland, secretaris/penningmeester. 

Ellen Hazekamp, bestuurslid. 



Partcipatiewetleden: 

Arthur Abel, sinds juni 2018. 

Ali Badai. 

Naz Ganeva. 

Peter de Groot, benoemd per 1 juli 2018. 

Johnny Breuring, benoemd per 1 juli 2018. 

Vickie Tienpont, tot mei 2018. 

 

Op voordracht van maatschappelijke organisaties: 

Chantal Wezendonk (op voordracht van Stadsring51). 

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

Danny de Smalen (op voordracht van Aanzien), sinds juni 2018. 

Vertegenwoordiging namens de gemeente: 

Eddy Karenbelt (hoofd WIZ). 

Ate van der Horst 

Jacques Hover 

Verantwoordelijk wethouder: 

Menno Tigelaar, tot juni 2018 

Cees van Eijk, vanaf juni 2018 

 

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 en per mail contact met de achterban over actuele 

zaken betreffende het minimabeleid. 

 

 

 

 



In 2018 werd de Cliëntenraad 37 keer benaderd over kwesties: 

- Terugwerkende kracht bijstand   1 X 

- Kledingvoucher     1 X 

- Actiefpremie/vrijwilligerspremie   1 X 

- Beslagvrije voet     1 X 

- Verwijzing Helpdesk     1 X 

- Gebeld voor SZ     1 X 

- Aanvulling op inkomsten    1 X 

- Alleenstaande ouderkorting    1 X 

- Inkomensafhankelijke combinatie korting  1 X 

- Witgoedregeling     3 X     X 

- Individuele inkomstentoeslag    1 X 

- Aanvraag kosten schoolreisje Voorgezet Onderwijs 1 X 

- Probleem met klantmanager    1 X 

- Kostendelersnorm     2 X 

- Collectieve zorgverzekering    3 X 

- Jeugdsportfonds     2 X 

- Aanvraag matras     1 X    

- geen exitgesprek     1 X 

- Niet ontvangen KanSZ     2 X     

- restitutie ENECO via WIZ terugbetalen   1 X     

- niet teruggebeld door KM    2 x    

- vrij te laten inkomen     1 x    

- fout digitaal doorgeven inkomsten   1 x 

- inrichtingskosten     1 x 

- aanvraag medische kosten    1 x 

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 

regeling van WIZ.  

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. 


