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1. Over het Cliëntenplatform 
 

Missie en Visie 
Het Cliëntenplatform Albrandswaard (hierna platform genoemd) geeft het college van B&W 

gevraagd en ongevraagd advies over de wijze waarop sociale wetten en regelingen in lokaal 

beleid worden vertaald en uitgevoerd.  

Het platform wil bereiken dat sociale voorzieningen en werk bereikbaar zijn voor alle burgers 

van Albrandswaard zodat ze, voorzien van voldoende kennis en inkomen, na behoren kunnen 

participeren in de maatschappij. 

 

Samenstelling van het platform 
Het uitgangspunt van het platform is dat het merendeel van de leden uit eigen ervaring weet 

wat het is om van een bijstandsuitkering (of een andere inkomensondersteunende regeling) te 

leven. Daarnaast bestaat het platform uit vertegenwoordigers van belangenbehartigers en 

betrokken burgers. Alle leden committeren zich aan een inzet voor het platform van minimaal 

4 uur per week. De leden gebruiken deze tijd, naast een negental vergaderingen, vooral om 

zich uitgebreid en kritisch op de hoogte te stellen van lokaal sociaal beleid en ontwikkelingen 

in landelijke sociale wetgeving. Ook wordt er geïnvesteerd in contacten met maatschappelijke 

organisaties die in hun uitvoerende werkzaamheden meekrijgen hoe beleid uitpakt. 

 

Na ruim 12 jaar lid geweest te zijn van het platform hebben Pauline van Looijen, Harry van 

der Vlis en Bert Timan afscheid genomen. Zij deden dit om persoonlijke redenen en ook om 

ruimte te maken voor nieuwe leden in de op 1-1-2014 ontstane Maatschappelijke Adviesraad 

Albrandswaard.  

Emile den Beste heeft in december besloten zich terug te trekken. Dit betekent dat Elena 

Chvedtsjoek,  en Daan Luijkx in 2014 doorgaan als lid en dat Lenie Schilt, die 

al zolang een zeer gewaardeerde gaste was, in 2014 als nieuw lid zal aantreden. De voorzitter 

van het platform, de heer Niko Bom wordt de nieuwe voorzitter van de Maatschappelijke 
Adviesraad. 

 

Vergaderingen en bijeenkomsten 

Het platform heeft in 2013 negen maal met wethouder mw. Rombout en haar 

beleidsmedewerkers vergaderd.  Tijdens de vergaderingen stond onze advisering centraal. Dit 

heeft plaats gevonden op 29/1, 29/2, 26/3, 28/5, 13/6, 25/6, 24/9, 26/11 en op 12/12.  

 

In de loop van het jaar vinden diverse activiteiten plaats. Drie leden van het platform 

bezoeken het congres van de Landelijke Cliëntenraad (LCR) en diverse leden nemen deel aan 

de bijeenkomsten van SPOC Zuid-Holland. Niko Bom vertegenwoordigt het Cliëntenplatform 

in de vergaderingen van de WMO-raad Albrandswaard en samen met Elena Chvedtsjoek 

bezoekt hij ook diverse carrousels van de gemeenteraad. Enkele leden nemen deel aan 

bijeenkomsten van de vakbond FNV die in 2013 uitgebreid onderzoek doet naar het fenomeen 

werken met behoud van uitkering.  

In de vergadering van december verzorgt mw. Kroon van Bureau Sociale Raadslieden een 

presentatie over de Albrandswaarders die zij geholpen heeft tijdens haar eerste jaar in 

Albrandswaard.  

 

Maatschappelijke Adviesraad 
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In juni heeft hebben de WMO-raad en het platform gezamenlijk een advies aangeboden om 

hen op te heffen en te vervangen door een brede Maatschappelijke Adviesraad. Onder kopje  

3. Thema’s komen we verder op dit onderwerp terug. Om het beslissingsproces wat te helpen 

is het advies voorzien van een concept verordening en een bijpassend concept reglement van 

orde. Het college neemt dit advies over en op 16 december neemt de gemeenteraad een 

nieuwe verordening aan. 

Per 1-1-2014 is de Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard een feit en gaat een 

overgangssituatie in waarin wordt gewerkt aan interne afspraken over taakverdeling, 

werkwijze en (her)benoeming van de leden en de voorzitter. 

 

 

2. Adviezen 
 

Nieuwe wetgeving m.b.t. de bijstand (WBB) 
Net voor kerst 2012 heeft het platform een hele stapel documenten ontvangen en op 6 januari 

2013 hebben we advies uitgebracht over: 

 

1. Handhavingsverordening WWB, IOAW, IOAZ en BBZ 2013; 

2. BAR Handhavingsplan Uitkeringen 2013-2014; 

3. BAR huisbezoekprotocol Barendrecht – Albrandswaard - Ridderkerk 2013; 

4. BAR onderzoeksplan 2013; 

5. Afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013; 

6. Verordening bestuurlijke boete bij recidive 

 

De gebruikte termen zijn grotendeels jargon uit Den Haag en geven al aan dat mensen met 

een uitkering met wantrouwen worden benaderd. De gemeenten moeten daarin volgen. Het 

platform heeft een hele serie vragen gesteld, haar zorgen uitgesproken en de portefeuille-

houder gevraagd waar nodig de hardheidsclausule toe te passen om te voorkomen dat 

uitkeringsgerechtigden die financieel al in zwaar weer zitten, nog meer financiële problemen 

krijgen. 

 

Opvolging van Klantenenquête 
Op 29 februari wordt uitgebreid gesproken met mw. Aslan, Coördinator Werk & Inkomen van 

de Sociale Dienst over de klantenenquête die het platform in 2012 heeft uitgevoerd. Het is een 

open gesprek. Een daarbij aansluitend discussiepunt is de vraag in hoeverre de Sociale Dienst 

invulling geeft aan het beleid van Albrandswaard? Dat afspraken met klantmanagers in 

Albrandswaard worden gehouden, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn dit niet te doen. 

Mevrouw Aslan geeft aan dat dit uit het oogpunt van efficiëntie heel moeilijk is. Blijft de 

vraag hoe hard het wordt geprobeerd. 

 

Uit de enquête komt een dubbel beeld naar voren. Enerzijds grote waardering en positieve 

reacties van de cliënten en bijna net zo vaak ook een negatieve indruk. Een onderwerp waar 

tijdens het gesprek bijvoorbeeld bij stil gestaan wordt, is dat nooit inzage wordt geven in de 

klantendossiers. Communicatie is en blijft een aandachtpunt. Het platform spreekt de hoop uit 

dat de klantmanagers op een transparante manier hun taak zullen uitoefenen. We begrijpen dat 

niet iedereen altijd blij zal zijn met het genomen besluit en dat verklaart ongetwijfeld een deel 

van de onvrede. Het platform verwacht echter wel dat klantmanagers zich maximaal 

inspannen om de situatie van de cliënten te begrijpen en waar mogelijk op weg te helpen aan 

een ontsnapping uit de bijstand. 
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Social Return on Investment 
Over het onderwerp Social return on Investment (SROI) heeft het platform in 2012 een 

ongevraagd advies ingediend. De gemeente bevestigt in februari dat zij dit advies hebben 

overgenomen en in concept beleidsdocumenten hebben verwerkt. SROI houdt in dat de 

gemeente bij een aanbesteding of grote opdracht bekijkt of eisen gesteld kunnen worden aan 

het betrekken van uitkeringsgerechtigden bij de betreffende werkzaamheden.  

 

Plan van aanpak Werkgeversdienstverlening 

In deze beleidnota beschrijft de gemeente hoe zij actief wil gaan samenwerken met 

werkgevers om (meer) mensen met een uitkering aan het werk te krijgen. Gezien de magere 

resultaten met re-integratiebureaus wil de gemeente zelf een actievere rol gaan spelen en het 

werkgevers zo gemakkelijk mogelijk maken om met de Sociale Dienst in contact te komen en 

samen te zorgen voor meer betaalde banen voor mensen met een uitkering. Dit initiatief wordt 

mede ingegeven door de komst van de Participatiewet die gaat betekenen dat jong 

gehandicapten (Wajong) en mensen uit de sociale werkplaatsen (WSW) ook moeten gaan 

uitstromen naar een reguliere baan. Het platform is positief over het idee van een loket 

werkgeversdienstverlening, maar geeft wel aan dat er aan veel voorwaarden moet worden 

voldaan wil dit een succes worden. De betrokken auteurs geven aan dat zij het advies van het 

platform willen meenemen in hun BAR breed overleg over dit onderwerp. 

 

Uitvoeringsdocument Beleid Uitkeringen 

Op de vergadering van 26 maart wordt dit onderwerp besproken met beleidsmedewerker mw. 

Van der Plaat. We bespreken met haar onder andere de volgende onderwerpen: 

1. Verplichte doorverwijzing van uitkeringsgerechtigde naar hulpverlening; 

2. Daling van pgb- budgetten in relatie tot aantal bijstandsgerechtigden; 

3. Kleinere klantenportefeuilles voor klantmanagers Werk met bemiddelbare klanten; 

4. Werkwijze bij het inzetten van de hardheidsclausule bij financiële problematiek klant; 

5. Buddy project (waar het platform erg enthousiast over is). 

 

Armoedebeleid 
Eind juni presenteert het platform het resultaat van een brainstormsessie in de vorm van een 

document Armoedebeleid – Voorstellen van het Cliëntenplatform Albrandswaard. We 

informeren de beleidsmakers hiermee over onze wensen en zorgen vanuit de praktijk.  

In november wordt met de wethouder besproken wat zij in gedachten heeft met betrekking tot 

de conceptnota Armoedebeleid en gaan we na in hoeverre onze suggesties - die we in juni en 

september gaven - zijn overgenomen. 

 

Participatiewet 
In september komt de conceptnota Participatiewet uitgebreid aan de orde in een gesprek 

tussen wethouder mw. Rombout, beleidsmedewerker dhr. Van der Valk en het platform. 

Omdat de wet door de Tweede Kamer niet is aangenomen, kan er nog het nodige veranderen. 

De gemeente moet zich echter al voorbereiden op wat mogelijk gaat komen.  

Het platform vindt het enorme optimisme dat “Den Haag” heeft over het aantal WSW’ers, 

Wajongers en WWB’ers dat een baan kan vinden in het bedrijfsleven, onbegrijpelijk. De vrees 

bestaat dat velen van hen uit WSW of Wajong in de bijstand terecht komen of worden 

gedwongen te gaan werken met behoud van uitkering. Hun levensstandaard zou dan ook 

gemakkelijk ruim onder het wettelijk minimumloon (WML) kunnen uitkomen. Ook vrezen 
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we voor de mogelijkheid dat werkgevers te veel verleid worden door 'rugzakken' vol 

loonkostensubsidies en dat de baan ophoudt waar de loonkostensubsidie ook ophoudt.  

 

Poortwachter 
In november wordt in het kader van de managementrapportage gesproken over de rol van de 

gemeentelijke poortwachter met als doel om standaard 50% van de bijstandsaanvragen tegen 

te houden. In overleg met mw. Rombout blijkt dat die doelstelling ongelukkig geformuleerd is 

en ook niet strookt met de praktijk. Zij is van plan de doelstelling aan te passen aan de 

daadwerkelijke functie van de poortwachter: het voorkomen dat onterechte aanvragen voor 

bijstand in behandeling worden genomen.  

 

Toewijzing huurwoningen 
In de gezamenlijke vergadering met de WMO-raad in december wordt gesproken over het 

voorstel van de Stadsregio Rotterdam om het percentage huurwoningen dat gemeenten aan 

eigen burgers mogen toewijzen te verminderen. We spreken over de woonbehoefte van 

ouderen in Albrandswaard, en besluiten om met spoed een ongevraagd advies uit te brengen 

dit percentage niet te verlagen.  

 

 

3. Thema’s 
 

BAR uitvoeringsdienst 
Het platform heeft in 2012 positief uitgesproken over de intentie om een gemeenschappelijke 

Regeling (GR) voor de samenvoeging van alle operationele ambtelijke diensten van 

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. In 2013 keken we uit naar de Startnotitie en de 

business case maar die is nooit ter inzage gegeven. De politiek heeft dit verder direct 

afgehandeld en per 1-1-2014 is de BAR uitvoeringsdienst een feit geworden. 

 

Voorbereiding van een fusie van platform en WMO-raad 

Het platform heeft al in 2012 onderkend dat de WMO, de Participatiewet en de decentralisatie 

van onderdelen van de AWBZ en jeugdzorg naar de gemeente zorgt voor meer onderwerpen 

die zowel het platform en de WMO-raad raken. In het land beginnen steeds meer 

cliëntenplatforms dit thema te ontdekken. De Landelijke Cliëntenraad (LCR) houdt eind 2012 

een congres over dit onderwerp. Samen met de WMO-raad is gezocht naar de beste oplossing 

om dit gegeven het hoofd te bieden. Vervolgens hebben we samen bij B&W en de 

gemeenteraadsfracties gepolst hoe ze denken over het samengaan in een gezamenlijke, 

nieuwe adviesraad. Eind 2013 heeft dit geresulteerd in een besluit van de gemeenteraad om de 

Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard in het leven te roepen. Dit betekent het formele 

einde van de WMO-raad en het Cliëntenplatform maar het doel blijft hetzelfde: opkomen voor 

de belangen van de minima en meedenken over een vitale gemeenschap waarin zorg voor 

burgers die dat nodig hebben voorop blijft staan. 

 

Schuldhulp 

In 2012 heeft het platform zich hard gemaakt voor een project SchuldhulpMaatje en eind van 

dat jaar heeft de SWA zich bereid verklaard om dit initiatief over te nemen. Via de voorzitter 

en  is in 2013 enkele malen overleg gevoerd met de SWA. Die heeft de 

mogelijkheden voor hulp bij de thuisadministratie verruimd naar mensen met schulden. 

Begeleiding door vrijwilligers, zoals dat bij SchuldhulpMaatje gebeurt, is nog niet van de 

grond gekomen. In Ridderkerk, waar meer mensen met schulden zijn dan in Albrandswaard, 
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zijn met hulp van de gemeente extra vrijwilligers getraind en wordt nauw samengewerkt met 

Plangroep, de Sociale Dienst en de BAR regisseur Schuldhulp. Dit onderwerp is ook 

meerdere keren besproken in het overleg met de gemeente.  

 

Moeilijk bemiddelbare bijstandsgerechtigden 
De Sociale Dienst heeft Just4work ingehuurd omdat ongeveer 70% van het totale WWB 

bestand als moeilijk bemiddelbaar of onbemiddelbaar werd gezien. Gehoopt wordt dat dit in 

positieve zin omgebogen kan worden. Just4work heeft het WWB bestand geanalyseerd en met 

veel cliënten gesproken. Op basis hiervan zijn de mensen (her)ingedeeld in 6 groepen die een 

bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt aangeven. Onze indruk is dat het project de moeite 

waard was alhoewel het ons opvalt dat mensen enkel heringedeeld zijn. Velen behoren nu tot 

een groep met een kleinere afstand tot de arbeidsmarkt. De vraag die rijst is of die mensen 

inderdaad allemaal gezonder zijn geworden of dat Just4Work een herindeling heeft gemaakt 

die de Sociale Dienst als opdrachtgever goed bevalt. Ook had de communicatie richting 

uitkeringsgerechtigden wel wat beter gekund. Het thema staat dit jaar diverse keren op de 

agenda omdat het platform regelmatig behoefte heeft om hierover te spreken met de 

portefeuillehouder en de coördinerend beleidsmedewerker. 

 

Werken met behoud van uitkering 

De FNV heeft een landelijk onderzoek uitgevoerd naar werken met behoud van uitkering 

omdat er veel signalen bij hen binnenkwamen dat er in de praktijk door het bedrijfsleven en 

sociale diensten ernstig misbruik van wordt gemaakt. Enkele leden van het platform hebben 

hun medewerking verleend. We hebben de gemeente c.q. sociale dienst gevraagd een enquête 

in te vullen, ontwikkeld door FNV, over hoe zij tegen dit fenomeen aankijken. Helaas werd dit 

verzoek afgewezen. In juni bespreken we de bevindingen van de FNV over gemeentelijke 

misstanden in het domein re-integratie en werken met behoud van uitkering. Uitgaande van de 

veronderstelling dat het geen bewust beleid van een gemeente is om dit instrument langdurig 

in te zetten, kunnen misstanden worden tegengegaan door concrete beleidsregels in de 

betreffende verordening.  

Het platform stuurt de bevindingen van de FNV vakcentrale ter informatie naar de gemeente.  

 

Wet Sociale Werkplaatsen (WSW) 
Het platform bespreekt dit onderwerp meerdere keren. Emile den Beste kent de praktijk en 

vertelt wat er gaande is en welke gevolgen de nieuwe Participatiewet nu al heeft op de gang 

van zaken in de WSWbedrijven. Terwijl de besluitvorming in Den Haag nog lang niet rond is! 

 

Management rapportages (Marap) 
Idealiter brengt de Marap in beeld in welke mate de doelstellingen van het sociale beleid 

worden gehaald en kwantificeert het wat er bij de uitvoering van de diverse verordeningen en 

wetten zoal komt kijken. Het platform wil vooral weten of het beleid helpt om het aantal 

uitkeringsgerechtigden te verminderen door hen aan een baan te helpen. Tevens willen we 

weten of disciplinerende acties van klantmanagers in een redelijke verhouding staan tot 

geboden hulp en ondersteuning aan mensen in de bijstand met als doel om iets van het leven 

te kunnen maken. Wel moeten we in alle eerlijkheid toegeven dat de verleiding groot is om 

vragen te stellen over de cijfers en het hoger liggende doel soms wat uit het oog te verliezen. 

Een verbeterpunt voor volgend jaar. De Marap rapportages verbeteren geleidelijk in kwaliteit 

en we hopen dat deze trend volgend jaar wordt doorgezet. 

 

Klachten 

Voor bezwaren bestaat er een duidelijke procedure en er is een speciale commissie met 
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onafhankelijke derden. Klachten worden door de Sociale Dienst intern afgehandeld en daarna 

gerapporteerd aan de onafhankelijke commissie. Na regelmatig aandringen door het platform 

wordt eind 2013 voor het eerst in de managementrapportages (Marap) inzage gegeven in het 

aantal klachten. Samen met het aantal bedreigingen door cliënten. Een positief signaal dat de 

Sociale Dienst dit onderwerp niet langer schuwt. Wat het platform betreft, wordt de 

afhandeling van klachten in de BAR uitvoeringsdienst open en transparant benaderd. Van 

klachten kun je leren en waar nodig medewerkers trainen en procedures verbeteren. 

 

Collectieve Zorgverzekering voor de Minima (CZM) 
Het blijkt dat CZ dit jaar geen onderhandelingsruimte biedt voor verbeteringen in de 

collectieve zorgverzekering. De verzekering wordt voortgezet. 

 

Communicatie 

De werkgroep communicatie van het platform buigt zich over de vraag hoe meer bekendheid 

gegeven kan worden aan het werk van het platform en start met het informeren van de lokale 

jongerenwerkers. Vanaf medio 2013 kijkt de werkgroep vooruit naar de nieuwe situatie 

waarin platform en WMO-raad zullen samengaan en stelt een nieuw communicatieplan op. 

 

DorpsBedrijf Albrandswaard 

Diverse leden van het platform hebben zich bereid verklaard mee te denken en te doen met 

het idee dat werkzoekenden zich zouden kunnen verbinden om samen werkervaringsplaatsen 

op te zetten en elkaar vooruit te helpen in de zoektocht naar betaald werk. Dit heeft geleid tot 

het oprichten van stichting DorpsBedrijf Albrandswaard. Twee werkzoekenden hebben 

ondertussen door hun actieve inzet en netwerkuitbreiding betaald werk gevonden en een 

tiental anderen zijn lokaal actief geworden of hebben de collega-werkzoekenden gebruikt om 

hun sollicitatieaanpak aan te scherpen. Het DorpsBedrijf werkt vanuit de Boekenstal in 

Poortugaal. Daan Luijkx is hierin heel actief. 

 

Samenwerking met platforms in andere BAR gemeenten 
De voorzitter heeft op regelmatige basis contacten gehad met de voorzitters van de 

cliëntenplatforms in Barendrecht en Ridderkerk. Waar mogelijk is nuttige informatie 

uitgewisseld. Een voorbeeld is de informatiekoffer die het Klantenplatform Ridderkerk samen 

met de Sociale Dienst heeft gemaakt voor mensen met een uitkering. Een mooi initiatief dat 

mogelijk navolging kan vinden in Albrandswaard.  

 

 

4. Contactgegevens 
Op www.maatschappelijke-adviesraad.nl vindt u informatie over de Maatschappelijke 

Adviesraad Albrandswaard en de beleidsterreinen waarover we adviseren. 

Het emailadres van de Maatschappelijke Adviesraad is: maalbrandswaard@outlook.com  

Niko Bom, de voorzitter, is telefonisch te bereiken op 06 -1650 8924. 

  

 

5. Tot slot 
Het platform kijkt heel positief terug op de samenwerking met de wethouder mevr. Rombout, 

en de beleidsmedewerkers die met veel geduld hebben geluisterd en onze vragen hebben 

beantwoord. Ons uitgangspunt is om adviezen te geven die zijn gebaseerd op de praktijk en de 

belevingswereld van uitkeringsgerechtigden en werkzoekenden. Onze dank gaat in het 

bijzonder uit naar mevr. Van der Plaat en dhr. Van der Valk. 

http://www.maatschappelijke-adviesraad.nl/
mailto:maalbrandswaard@outlook.com
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6 Afkortingenlijst 
 

BAR  = Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk 

BBZ  = Bijzondere Bijstandsregeling Zelfstandigen 

IOAW = Wet Inkomensvoorziening Oudere (gedeeltelijk) Arbeids-  

    ongeschikte (werkloze) Werknemers 

IOAZ = Wet Inkomensvoorziening Oudere (gedeeltelijk) Arbeids- 

    ongeschikte Zelfstandigen 

SROI = Social Return On Investment betekent dat gemeente bij 

aanbestedingen of grote opdrachten een bijdrage vragen in het 

sociale domein. Meestal door te eisen dat een aantal werklozen of 

mensen in de bijstand worden ingezet bij het gegunde werk 

SWA = Stichting Welzijn Albrandswaard 

WMO = Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

WSW = Wet Sociale Werkvoorziening 

WWB = Wet Werk en Bijstand 

WML  =Wettelijk Minimumloon  




