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Cliëntenplatform Albrandswaard

1 Voorwoord 

Het Cliëntenplatform Albrandswaard wil u graag informeren over wat we in 2011 hebben gedaan om de 
belangen van de minima in Albrandswaard te behartigen. 

Afgelopen jaar was in verschillende opzichten een jaar van veranderingen. 
We hebben afscheid genomen van onze voorzitter en twee leden. De wethouders mevrouw Rombout en de 
heer Euser hebben eind van het jaar dan ook terecht hun dank uitgesproken voor alles wat voorzitter Dick Bijl 
en leden Coen Langerveld en Leendert Gelderland sinds 2000 hebben gedaan voor het Platform. Gelukkig 
blijft, met de overgebleven leden, ervaring behouden in het Platform en heeft er gedurende het jaar ook een 
verjonging plaats gevonden. 

2011 was ook het jaar waarin de regering grote veranderingen aangekondigde voor 2012 en 2013. De Wet 
investeren in jongeren (WIJ) is, met gebruikmaking van een overgangsregeling, per 1 januari 2012 gestopt en 
per die datum is het uitgangspunt dat er geen bijstandsuitkering meer wordt gegeven als het inkomen van 
ouders en thuiswonende kinderen samen boven de geldende bijstandsnorm ligt. Een enorme verandering die 
velen gaat treffen. 

De gemeente moet bovendien noodgedwongen hard bezuinigen. Het Platform heeft het daarom vooral in de 
tweede helft van het jaar druk gehad met het geven van adviezen over beleidsvoornemens van het college van 
burgemeester en wethouders van Albrandswaard.

Als Platform hebben wij besloten om ook mee te werken aan een stukje bezuinigen door veel beleidsstukken 
digitaal te behandelen en door dit jaarverslag digitaal te laten verschijnen. Degenen die niet over een computer 
beschikken, kunnen ons jaarverslag op papier aanvragen. Onze contactgegevens vindt u op pagina 9.

Wij zullen het komende jaar opnieuw opkomen voor onze doelgroep Albrandswaarders die moeten rondkomen 
van een inkomen op of onder het wettelijk minimumloon. Niet dat wij die grens zo precies hanteren, maar het is 
een grens die uit Den Haag is komen overwaaien. 

In het domein van de Sociale Wetgeving worden veel afkortingen gebruikt. Op pagina 8 vindt u een overzicht 
van gebruikte afkortingen.

Wij realiseren ons dat de grote veranderingen op sociaal gebied velen van u niet vrolijk zal stemmen. Uit dit 
jaarverslag kunt u opmaken dat het Platform met veel inzet heeft gestreden om de scherpe kantjes van het 
voorgenomen beleid af te halen. En dat lukt ons soms. En daar doen we het voor. 

Namens het Cliëntenplatform Albrandswaard,

Paulien van Looijen, Bert Timan.
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2 Wie zijn wij en wat doen we?

Het platform komt op voor de collectieve belangen van uitkeringsgerechtigden en werkenden met een inkomen 
onder het wettelijk minimum loon in Albrandswaard. Dat betekent dat wij, de leden van het platform, gevraagd 
en ongevraagd advies uitbrengen aan het college van burgemeester en wethouders over voorgenomen beleid, 
procedures en regelingen zoals die worden uitgevoerd door het Samenwerkingsverband sociale zaken 
Ridderkerk-Albrandswaard.

Het Cliëntenplatform doet dit in het kader van de burgerparticipatie over thema’s die de minima van 
Albrandswaard aangaan. Het Cliëntenplatform bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, uitkeringsgerechtigden 
en vertegenwoordigers van belangen- en vakorganisaties. 

Om onze taak goed te kunnen doen, zorgen we dat we goed zijn geïnformeerd over landelijke ontwikkelingen 
op het gebied van de sociale zekerheid en over voorgenomen beleidsveranderingen van de gemeente. Ter 
voorbereiding op onze vergaderingen met de verantwoordelijke wethouder mw. M. Rombout, en haar beleids-
medewerkers, verdiepen we ons in beleidsstukken, bezoeken we bijeenkomsten en congressen en vergaren 
we informatie op internet. We luisteren naar onze achterban en een aantal van onze leden weet uit eigen 
ervaring wat het is om gebruik te moeten maken van een uitkering. Dat is de beste leerschool. 

Wij vergaderen ongeveer tien keer per jaar. Onze vergaderingen zijn openbaar en u bent van harte welkom 
deze bij te wonen. Op onze website kunt u zien wanneer de vergaderingen plaatshebben.
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3 Wie vertegenwoordigen wij?

Het Cliëntenplatform vertegenwoordigt alle mensen in Albrandswaard die moeten leven van een minimum 
inkomen. Daarbij kun je denken aan: 

 werkenden;
 ouderen met alleen AOW;
 ouderen met een klein pensioen;
 gedeeltelijk arbeidsongeschikte oudere werknemers (IOAW) en zelfstandigen (IOAZ);
 gezin, alleenstaande ouder met kind of alleenstaande met een bijstanduitkering (WWB);
 jonge mensen die een WAJONG- of WIJ-uitkering hebben;
 mensen met een WIW-, WWIK-, of WSW-uitkering;
 (startende) ondernemers die gebruik maken van BBZ-ondersteuning; en
 mensen in de schuldhulpverlening.
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3. Wie werken er aan mee?

Het Cliëntenplatform van Albrandswaard bestaat in 2011 uit:

 Dhr. D. Bijl Onafhankelijke voorzitter
 Mw. E. Chvedtsjoek Lid sinds 2011
 Dhr. L.A. Gelderland Lid
 Dhr. C. Langerveld Lid namens ANBO
 Mw. P. van Looijen Lid
 Dhr. D. Luijkx Lid sinds 2011
 Mw. L. Schreuders Lid 
 Mw. M. Spier Lid sinds 2011
 Dhr. L.J. Timan Lid namens CNV Vakcentrale
 Dhr. H. v.d. Vlis Lid namens FNV Zuid-Holland

De voorzitter van het Cliëntenplatform vertegenwoordigt de minima van Albrandswaard in de WMO-raad. Dit 
helpt om tot een goede afstemming te komen tussen het Platform en de WMO-raad. 
De heer L.J. Timan is plaatsvervangend lid namens de voorzitter. 

De heer N. Bom heeft zich in 2011 ingewerkt en is per 1-1-2012 voorzitter geworden.

Bestuurder en ambtelijke ondersteuning:

 Mw. M. Rombout Wethouder voor Kennis en Welzijn
 Mw. C. Rooders Notuliste

Organisaties waar we - onder andere – onze informatie halen:

 Landelijke Cliëntenraad (LCR)
 CliP
 FNV Bondgenoten
 LocSZ
 SPOC Zuid-Holland
 Programma Versterking Cliëntenparticipatie (VCP)

Jaarverslag 2011 Pagina 5



Cliëntenplatform Albrandswaard

4 Wat bracht 2011?

Het jaar 2011 bracht opnieuw de uitdaging om een goede balans te vinden in onze afstemming met de 
wethouder mevrouw Rombout en met de beleidsmedewerkers. De intenties van betrokken partijen zijn goed 
maar de afstemming over de planning voor een advies, alsook de tijdige oplevering van de benodigde 
beleidsnota’s blijven de aandacht vragen. Het is ook wel enigszins complex want de gemeenten Albrandswaard 
en Ridderkerk werken samen in het Samenwerkingsverband Sociale Zaken Ridderkerk & Albrandswaard.
De afdeling Dienstverlening van de gemeente Ridderkerk zorgt voor de uitvoering van de sociale regelingen 
voor de gemeente Albrandswaard. Naast uitvoering zorgt dit Samenwerkingsverband ook voor de 
voorbereiding van nieuw beleid. 

In 2011 heeft het Platform de volgende onderwerpen behandeld: 

 Geplande veranderingen in de Wet Werk en bijstand (WWB)
 Ontwikkelingen armoede beleidsplan;
 Afstemmingsverordening 2011;
 Cliëntenparticipatie Werkpleinen;
 Bezoek aan Werkplein Oud-Beijerland
 WWB beleidsplan en concept beleid WWB/IOAW/IOAZ/BBZ2004,

een vooruitblik op de invoering van de Wet werken naar vermogen;
 Management rapportages. 

Inzake de nieuwe Verordening Cliëntenparticipatie 2012 is advies gegeven en is een concept reglement van 
orde besproken (het huishoudelijke reglement). Andere interne onderwerpen die aan de orde kwamen waren 
het werven van nieuwe leden voor het Platform en de daar uit voortvloeiende kennismakingsgesprekken. 

Aanvullend op bovenstaande onderwerpen hebben we een advies uitgebracht over de volgende onderwerpen:

 Aanbesteding Schuldhulpverlening;
 Beleidsnotitie arbeidsmarktbeleid Albrandswaard en Ridderkerk 2011-2014;
 Nota Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM)
 Raadsbesluit tijdelijke regels aanscherping Wet Werk en Bijstand 2012.
 Verordening Langdurigheidstoeslag;
 Verordening maatschappelijke participatie BAR 2012;

Het Cliëntenplatform heeft een belangrijke rol gespeeld in de toezegging van het college - en het besluit van de 
raad - dat cliënten niet (altijd) gedwongen kunnen worden om naar Ridderkerk te gaan voor een afspraak met 
de sociale dienst.

Ook met de adviezen die het Platform in december uitbracht, hebben we een positief verschil gemaakt. We zijn 
tevreden dat de gemeenteraad de verordeningen Langdurigheidstoeslag en Maatschappelijke Participatie BAR 
2012 heeft geamendeerd in het voordeel van de cliënten. In Albrandswaard blijft het zo dat mensen in de 
bijstand na 3 jaar, in plaats van na 5 jaar, een jaarlijkse toeslag kunnen krijgen. 
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5. Toekomstvisie

Het jaar 2012 zal vooral in het teken staan van het begeleiden en meedenken, in de breedste zin van het 
woord, met de veranderingen en aanpassingen van de Wet werken naar vermogen (WWnv) waarin de Wet 
werk en bijstand (WWB), de Wet Wajong en de Wet sociale werkvoorziening (WSW) samenkomen in een 
overkoepelende wet. 
Vooral de uitvoering en invulling hiervan baart ons zorgen voor onze doelgroep de minima en de betrokken 
uitkeringsgerechtigden.

Voor de Wet investeren in jongeren (WIJ), de Wajong en de WWIK geldt een overgangsregeling tot 1 juli 2012. 
De uitvoering van deze veranderingen zullen we nauwlettend volgen en ons sterk maken om er voor te zorgen 
dat jonge mensen met een beperking, jonggehandicapten en jonge mensen met een werk/leertraject niet 
tussen wal en schip raken.

Het Platform heeft zich voorgenomen om actiever met de achterban te gaan communiceren. De website zal 
nieuw leven worden ingeblazen, en ook op andere manieren zal worden getracht om informatie te geven aan 
de doelgroep en met hen - waar mogelijk - een dialoog aan te gaan. 

In 2012 voeren we weer een klantentevredenheidsonderzoek uit. Naast de Albrandswaardse uitkerings-
gerechtigden willen we nu ook, voor het eerst, hierin de Albrandswaardse werkenden met een minimum 
inkomen betrekken.

Een ander plan is om extra kennis en kunde te werven in de hoek van de Wajong en de WSW. Hopelijk zullen 
we in 2012 voor die terreinen nieuwe leden kunnen binnenhalen.
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6. Afkortingenlijst

ANBO     = Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen
AOW     = Algemene Ouderdomswet
BAR     = Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk 
BBZ     = Bijzondere Bijstandsregeling Zelfstandigen 
CliP     = Stichting Cliënten Perspectief
CNV     = Christelijk Nationaal Vakverbond
CZM     = Collectieve Zorgverzekering Minima
FNV     = Federatie Nederlandse Vakbeweging 
IOAW       = Wet inkomensvoorziening oudere gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ        = Wet inkomensvoorziening oudere gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen
LCR          = Landelijke Cliëntenraad
LocSZ     = Landelijk overleg cliëntenraden Sociale Zekerheid
SPOC     = Stichting Provinciaal Overleg Cliëntenraden Zuid-Holland
VCP     = Programma Versterking Cliëntenparticipatie
WAJONG = Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
WIJ           = Wet investeren in jongeren
WIW     = Wet inschakeling werkzoekenden
WMO     = Wet maatschappelijke ondersteuning
WSW     = Wet sociale werkvoorziening
WWB     = Wet werk en bijstand
WWIK     = Wet werk en inkomen kunstenaars
WWnv     = Wet werken naar vermogen    
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7. Bereikbaarheid

U kunt het Platform bereiken via:

 de website:  http://cpalbrandswaard.nl 
 de email:     cpalbrandswaard@gmail.com of
 de postbus: Postbus 970, 3160 AD  Rhoon

Indien gewenst, wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. 

Onze voorzitter de heer N. Bom is te bereiken via:

 de telefoon: 061 650 89 24 of eventueel 010 203 39 39
 de email: niko_bom@msn.com
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8 Ten slotte

Het Cliëntenplatform hoopt dat u haar inspanningen in 2011 heeft gewaardeerd. 

We rekenen in 2012 opnieuw op een vruchtbare samenwerking met de verantwoordelijke portefeuillehouder, 
mevrouw Rombout en de beleidsmedewerkers van het Samenwerkingsverband Sociale Zaken Ridderkerk – 
Albrandswaard. 

Daarnaast rekenen we op een goede samenwerking met de cliëntenplatforms van Barendrecht en Ridderkerk, 
en op een dialoog met de achterban: de minima en uitkeringsgerechtigden in Albrandswaard.
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