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1. Opening en vaststelling agenda besluitvormend 0.05  
 
Rudy Wentink en Albertha Hofma zijn aanwezig. Jan Hol is aanwezig ivm de presentatie van 
het project Venezuela. 
 
Janny: Het stuk bij punt 5 bij de verkiezingen is was voor de werkgroep bedoeld, dit moet 
van de agenda. 
Het verslag van de landelijke cliëntenraad moet bij de mededelingen worden besproken. 
 

2. Mededelingen informatief 0.15 a. Declaraties b. Cor, Mirjam, Ron  
 
Bert: We hebben in het bestuursoverleg de declaraties besproken. Een ad hoc commissie 
bespreekt dit probleem. Kaderleden leggen hun functie neer vanwege de 
declaratieproblemen. 
Bert: Er is een brief van de LCR. Hij wil uitleg hebben over de WGA. Dit is bedacht door 
mensen die absoluut niet weten waar ze het over hebben. Hij wil weten of er overleg 
geweest is met de sector en verzoekt een ad hoc commissie in te stellen. Janny meldt dat er 
3 brieven zijn over de WGA. Een over de Wajong en 2 over de WIA/WGA. Deze gaat over 
activering en herbeoordeling arbeidsgehandicapten. De stukken zijn langs Erica gegaan, de 
brief over de Wajong langs de Wajong werkgroep. De kern van de brieven is dat als je 
herbeoordeelt, er ook een fatsoenlijk re-integratietraject moet zijn. De sector is hier niet in 
gekend.  
Onze eigen werkgroep bespreekt de stukken en komt op zeer korte termijn met een 
standpunt. 
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Ab: De commissie Dagloonbesluit is ontmenst. Er was een dagloonbesluit gekomen waar 
200.000 tot 300.000 mensen erop achteruit gingen. De hele Tweede Kamer staat achter 
herziening van het dagloonbesluit. De bonden zijn uitgenodigd voor een eerste gesprek. Op 
6-10 heeft Gerard Veldhuis ons uitgenodigd om een advies te geven als sector, het advies 
moet 6-10 bij hem binnen zijn. Voorstel is om het besluit terug te draaien en de mensen te 
geven waar ze recht op hebben. Ze moeten de uitslag en de sfeer van de besprekingen met 
ons bespreken. We doen dit omdat de Kamer het ook wil terugdraaien en omdat de bonden 
hier eensgezind over zijn. We houden de vergadering op de hoogte. 
 
Jean-Louis 't Hart is kaderlid, coördinator, consulent WIA WAO-begeleider. Hij heeft veel 
declaraties, dit loopt nog steeds niet ondanks dat hij de weg weet en toezeggingen heeft 
gekregen dat de declaraties worden overgemaakt. Dit is de druppel die de emmer doet 
overlopen. Per 1 januari legt hij daarom al zijn functies neer. Werken zonder loon staat hoog 
in het vaandel bij de FNV maar dit staat haaks op werken zonder loon. 
Een commissie bestaande uit Andrea, Bert en Detlef hebben overleg met Rudy als 
sectorhoofd, Erica Hemmes is hier ook bij. Dit komt op de agenda in november. 
 
Rinus: Als het goed is, wordt het dagloonbesluit 55+’ers hersteld, we gaan hierover een 
advies naar Gerard sturen, dit wordt gerapporteerd naar de sector. 
 
Cor Coppens is voorlopig afwezig. 
Mirjam Holtzer heeft een vaste baan, zij blijft nog een half jaar. Ron heeft een baan bij de 
overheid maar is gerechtigd tot 2017 bij UG te blijven. Het is raadzaam dat niet iedereen die 
een baan heeft, meteen afscheid neemt van de sectorraad UG vanwege wisseling mensen. 
 
Wilma: Er is recentelijk een uitspraak gedaan over mislopen vakantiedagen bij ziekte. Je 
kunt een claim neerleggen bij het ministerie. Dit is januari 2012 ingegaan. Er zijn ca. 450 
dossiers waarin dit verwerkt is, die zijn al gestuit. Binnen onze sector zijn er mogelijk 
mensen die ermee te maken hebben, willen we hier iets mee? We moeten er voorzichtig 
mee omgaan want er is een afbreukrisico. Het is een arbeidsintensief traject, zowel voor de 
leden als voor de belangenbehartiger die hiermee bezig is. 
Harry stelt voor dat de oude werkgroep Arbeidsvoorwaarden een notitie schrijft. Via de 
bulkmail kunnen we de mensen achterhalen. 
 
Ab meldt dat er een precaire situatie is in de werkgroep Zorg. Hij wil dit doen tot januari. Ab, 
Aad Vrouwenvelder en Theo gaan de werkgroep op gang trekken. Ab doet deze week een 
mail uit over de eerste bijeenkomst. 
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3. Voorstel actiepuntenlijst + voorlegger besluitvormend + 

vergaderschema/centrale agenda  
 
Bart heeft het secretariaat overgenomen als secretaris. Bernie heeft zich hier ook mee bezig 
gehouden. Een actiepuntenlijst zou ons een goede dienst bewijzen. Bart heeft een uniforme 
voorlegger gemaakt waarop je kunt aangeven wat er gedaan moet worden. Hij heeft een 
voorstel gedaan voor de data van 2016. 
Janny heeft graag een lege voorlegger als Wordbestand.  
We stemmen met meerderheid ervoor om de maandag te handhaven, Bart maakt een nieuw 
rooster. Hij stuurt het apart rond en doet ook een voorstel voor januari. 
 

4. Verslag 7 september besluitvormend 0.10  
 
De opmerking van Janny Hoeflak wordt overgenomen. 
Blz 7 3e regel: Ruud staat niet achter basisinkomen? is dat Ruud of FNV? Het officiële FNV-
standpunt is dat ze niet 100% achter het basisinkomen staan. Ruud wil daar wel de 
discussie over voeren. 
Jan Kamminga: In Dordrecht heeft een open dag plaatsgevonden van Lokaal FNV 
Drechtsteden. Er waren 60 mensen aanwezig. Daar heeft Eelco Tasma verteld dat de FNV 
geen standpunt heeft maar wel meedoet aan de discussie. 
Dorothee: Pagina 7: 4e alinea van beneden: SUI moet zijn: SUWI. 
We stellen de notulen vast met de gemaakte opmerkingen. 
 

5. Rondje werkgroepen info en discussie   
 
Janny, werkgroep Participatie: Titia is met vakantie, Janny neemt het over. Mirjam heeft een 
baan. Er zitten 3 kernpunten in het werkplan: 

1. Samenwerken met andere werkgroepen en met FNV Lokaal. Werkgroep 
Participatiewet kan niet functioneren als ze geen gegevens kunnen ophalen. 

2. Beleidsbeïnvloeding. 
3. Ophalen van de informatie: Het is belangrijk om wat er lokaal speelt, door te sluizen 

naar dit overleg. 
Daarnaast hoopt Janny dat we wat onderzoek gaan doen, zij pleit ervoor om Wees Minimaal 
Sociaal op de agenda te zetten. We hebben nog geen keuze gemaakt welke onderwerpen 
uit de Participatiewet op de agenda moeten komen, wat moet door een ander onderzocht 
worden, wat moeten we zelf doen.  
We hadden kaderbijeenkomsten in het land gepland zodat we informatie konden ophalen. 
Najaarsbijeenkomsten zijn in mei afgesproken om kennis te maken en lokaal een netwerk op 
te zetten. 
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Tom Sens mist de doelgroep IOAW. Dit zijn 15000 mensen bij wie het vermogen door de 
overheid niet gerekend wordt. Hij wil dat die groep ook aan zijn trekken komt. 
Janny: Voor alle groepen binnen de Participatiewet brengen we de aandachtsgebieden in 
kaart. De IOAW is een aparte wet die onder de Participatiewet en onder de WW valt. 
Tom zal zijn punten voor de IOAW aan de werkgroep Participatiewet en WW doorgeven. 
 
Harry Ordmans: Werkgroep Arbeidsvoorwaarden & uitkeringsvoorwaarden is een paar keer 
bij elkaar geweest. Er is een werkplan, dat ligt voor aan de Sectorraad. Het is een beslispunt 
voor de sectorraad om het werkplan van A&U goed te keuren. 
Harry: Er is een brief over de procedure belastingplan. A&U heeft dit opgepakt, er is een 
brief naar Ruud Kuin gestuurd. We willen toestemming dat in het vervolg de sectorraad 
wordt betrokken bij alle kwesties die uitkeringsgerechtigden aangaan. We wachten het 
antwoord af. 
Verder is de werkgroep bezig met het organiseren van themabijeenkomsten. Een werkgroep 
is bezig met een pp-presentatie, er is een werkgroep die informatie ophaalt hoe er gedacht 
wordt over basisinkomen. Op 16 oktober komt de werkgroep bij elkaar, vervolgens wordt 
besloten tot de aftrap. De werkorganisatie is ook ingelicht. We zitten op koers. 
De werkgroep heeft een vraag. We vinden dat de vakbond FNV een gezicht moet trekken 
hoe ze staan tegenover armoedebeleid. Rondom het begrip armoede is veel onkunde en 
veel discussie. Ze willen een onderzoek doen naar het begrip armoede zodat het werkbaar 
wordt om inhoud te geven aan armoedebestrijding. Beslispunt is dat FNV onderzoek moet 
doen naar de definitie van armoede, er moet één werkbare basis zijn. 
Maaike: De FNV heeft daar veel informatie over maar na het vertrek van Ans Peltzer is er 
veel informatie verloren gegaan. Maaike zegt toe de informatie boven tafel te krijgen. Dan 
kan de werkgroep kijken wat er verder aan informatie boven tafel moet komen. 
Ruud Kuin heeft gevraagd om samenwerking met de Sociale Alliantie. Laten we een 
persoon aanwijzen die dat allemaal bij elkaar brengt.  
Frits: Ruud Kuin is voorzitter van de Alliantie. Zoek contact met de Alliantie. 
 
Gabriëlla, medezeggenschap: Ze zijn ook bezig met het werkplan. Grootste zorg en 
aandachtspunt is het verloop van leden voor de cliëntenraad UWV. Er is nog geen goede 
procedure, ze laten het verlopen, vrij gekomen zetels moeten we terug pakken, het is 
achterstallig onderhoud. In de toekomst willen ze ook de cliëntenraden Sociale Dienst 
meenemen. Ze willen met pilots werken want de realiteit is dat je niet het hele land mee kunt 
krijgen. Ze willen alle kennis en kunde van de bonden daarbij bundelen. 
Theo: Bestuurder Roger kan er niet altijd bij zijn, de werkgroep moet een steuntje krijgen 
vanuit de werkorganisatie. 
 
Andrea: WIA/WAO: De landelijke werkgroep is bezig met het werkplan. 8-10 hebben ze een 
DB-overleg. Alle regio's zijn bezig met werkgroepen, er moet intervisie komen. Er moet met 
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de gemeente gewerkt worden ivm begeleiding Wajong. De naam van de werkgroep is erg 
lang, er wordt gezocht naar een nieuwe naam. Suggesties zijn welkom. Het blijkt dat 
begeleiders bij UWV hun BSN-nummer moeten afgeven, daarover is onduidelijkheid, de 
werkgroep is bezig om duidelijkheid te krijgen. We hebben niet veel Wajong-leden, daarom 
wort er een oproep gedaan in het ledenblad. 
Theo voegt toe: Alle stukken over bejegening graag richting een centraal punt. Er komen 
stukken in de pers over WAO/WIA etc. Stukken graag naar Bart. 
Anna-Lisa steunt de oproep van Theo mbt de bejegening. De stukken mogen ook naar de 
werkgroep Medezeggenschap. 
 
Ab WW: Er heeft een vergadering plaatsgevonden. In de Sectorraad UG voert steeds 
iemand van de commissie het woord. Het is jammer dat Mirjam wegvalt uit de werkgroep. 
Voorzitter wordt Ab Dominicus, secretaris Aad Vrouwenvelder. Ze hebben het 
dagloonbesluit uitvoerig besproken. Ze willen samenwerking met de werkgroep Stop Werken 
Zonder Loon en participatiewet/Arbeidsvoorwaarden. Er is ook aandacht voor 
uitzendkrachten en flexwerkers voor beoordeling WIA-uitkering. De werkgroep WW heeft 
veel privacy moeten inleveren. Daartegen hebben ze geprotesteerd. Er waren 3 bestuurders 
aanwezig, Maaike Zorgman, Felix Alejandro en Wilma Nieveen. Ze zijn ontzettend blij met 
de komst van Wilma, ze hebben haar gevraagd bij de werkgroep te blijven gezien haar 
kennis, zij blijft bij de werkgroep. 
Ze hebben een bulkmail uit gedaan over het dagloonbesluit. Hierin worden de mensen op de 
hoogte gehouden wat hen boven het hoofd hangt. De commissie Sociale Zekerheid heeft de 
mail ook gekregen en verspreidt deze in de sectoren. Zo kunnen we de leden voorlichten. Hij 
bedankt de commissieleden voor hun inzet. 
 
Frits: Er staat Werkplan Werkgroep WW, dit is verwarrend. De werkgroep heet nu: 
Werkgroep Werkzoekenden (vh Werkgroep WW). 
 
Pieter: Communicatie: Ze hebben een aantal vergaderingen gehad. Dit ging over de stukken 
die in FNV Magazine zouden komen. In het redactiestatuut staat nu de manier waarop ze 
willen werken. Bij de tweede bijeenkomst is journalist Eva Prins uitgenodigd. De 
woordvoerster uitkeringsgerechtigden was ook uitgenodigd, zij kon niet komen. Ze willen dat 
alles op de goede manier in FNV magazine komt, de indruk is dat de samenwerking met Eva 
goed is. We moeten ook definitieve afspraken maken over FB- en Twitteraccounts. Het 
redactiestatuut ligt ter beoordeling voor.  
Er is een brochure die vanuit de sector naar buiten gaat. 
De hoofdredacteur is de hoofdredacteur van FNV Magazine, dat is een professional. Eva 
heeft nadrukkelijk gezegd dat zij geen stuk zal inleveren dat de goedkeuring van de 
sectorraad UG niet heeft. 
Frits: Over moet zijn: Over en met. 
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Bart heeft het origineel geschreven omdat er gecommuniceerd moet worden over de 
vereniging  en de sector en wat je met de vereniging kan doen. Het moet altijd met 
ruggenspraak gebeuren. 
 
Theo, Stop Werken Zonder Loon: Er is een bijeenkomst geweest met Ger. Hij stuurt het stuk 
rond, hij is gekozen tot vz van het campagneteam Stop Werken Zonder Loon. 
Ab: We hebben in het LP een budget aangenomen voor 1 jaar. We moeten een voorstel 
doen om budget te krijgen voor de komende jaren om dit voor te zetten. 
Theo meldt dat er acties in het noorden komen. 15 oktober is er een gesprek met Jetta 
Klijnsma met 350 leden. 
Voorstel Ab vanuit de sectorraad aan Ton Heerts voor continuering en dat er geld voor vrij 
moet komen, is aangenomen. Het bestuur schrijft een brief richting FNV. 
 
Ron de Jel, Sectorraad Werkgroepsleden: Compliment voor hun werkwijze. Hij had 24 
september een vergadering met senioren Groot-Rotterdam Martin Spanjers, vz Senioren, 
was erbij aanwezig. Men zoekt naar aansluiting om met elkaar het beleid naar de achterban 
te brengen. Ron heeft aangegeven dat diverse werkgroepen vanuit UG hiermee bezig zijn. 
We moeten het concept in definitief beleid omzetten, de informatie moet ook naar de 
sectoren zodat de kaderleden dit krijgen. 
Namens Rotterdam: We moeten meer aan de weg timmeren mbt beleid rond 
uitkeringsgerechtigden. 
 
Rini Smits: commissie netwerken is voornemens andere sectoren te benaderen om daarmee 
goede samenwerking en uitwisseling te starten. We hebben onze naam aangepast om 
zowel binnen en buiten de FNV terecht te kunnen. De nieuwe naam wordt Interne & Externe 
Netwerken. 
 

6. Gesprek Katja Ünlütürk (13.20 voorbereiding) discussie 1.00  
 
Janny: Vanuit de werkgroep Participatiewet samenwerking zoeken met UG'ers die er nu nog 
niet bij betrokken zijn. 
Wees Minimaal Sociaal is een onderzoek dat de FNV om de 2 jaar deed. Er is een lange 
vragenlijst voor gemeenten en wethouders over Bijstand en WMO. Vragen als: Is er 
cliëntenparticipatie. Daarvan werd een rapport gemaakt. Janny stuurt een rapport door. Ook 
in de Tweede Kamer werd hierover gesproken, met name over het verschil tussen de 
gemeenten. Voor de Participatiewet zou dit onderzoek heel handig zijn. 
 
Ab heeft in het LP vragen gesteld omdat er bij Lokaal heel veel misverstanden bestaan over 
erkenning, met name in Oss, Venlo en Ede. Arie de Graaf meldt dat ze in Alkmaar een zaal 
besproken had en mensen hadden uitgenodigd, dit is van bovenaf verboden. Er is onvrede 



Verslag  
Blad  
7 van 11 
 

 
Ons kenmerk  
JP  

  

 
bij de lokale netwerken, Ab wil er duidelijkheid over hebben. In Oss, Leeuwarden en Alkmaar 
zijn ze voor alles teruggefloten, Venlo hebben ze ook afgezegd.  
Katja is manager lokaal/regionaal, zij is verantwoordelijk voor lokaal, netwerken etc. We 
hebben haar een brief geschreven en vragen haar te reageren. Er was bij haar verwarring 
over de bedoeling van de brief, dat is opgelost. Het ging over het lokale vakbondswerk en de 
relatie met sectorraad UG. Het DB/AB is ons aanspreekpunt. 
Janny: Het beleidskader 2014-2016 is vastgesteld, het verzenden liet op zich wachten. Katja 
zegt toe dat de sectorraad het landelijke beleidskader toegestuurd krijgt.  
Janny: In 2016 wordt er nagedacht over het volgende beleidskader. Katja zegt toe dat de 
leden van werkgroepen zoals de werkgroep Participatiewet hierover in gesprek kunnen gaan 
met de schrijvers.  
Eszter de Kleine werkt bij Team Ledenservice & Kader en valt onder Katja. 
Katja: We dragen zorg dat de sectorraad weet hoe de werkorganisatie ingericht is. Op lokaal 
niveau hebben we voorlopig de lokale netwerken, daarnaast de loopbaanadviseurs en 
consulenten. De bestuurders werkbedrijven zitten erbij. 
In de werkorganisatie hebben we gesprekken waar REA-, WAO- en WIA-begeleiders onder 
vallen. Dat was bij alle bonden verschillend. We hebben intern de afspraak dat het goed in 
kaart gebracht moet worden en dat afgesproken moet worden hoe dat in de toekomst gaat 
lopen. De re-integratiebegeleiding is belegd bij team Ledenservice Kader. Dat wil niet 
zeggen dat de sectorraad UG daar niet mee van doen heeft. Er is een groep WIA-
begeleiders van vh BG, die worden begeleid door hun bestuurders. We zijn er nog niet uit 
wat het moet worden. Willem Banning, Erica Hemmes, Carola Galjaard, Katja Ünlütürk, 
Liselotte de Bruin en Ellen Dekkers zijn erbij betrokken. Liselotte levert half oktober de 
eerste notitie op. Daarna hebben de lokale kaderleden inspraak. Voor januari 2016 moet 
duidelijk zijn wie de begeleiding doet. De ondersteuning vanuit de werkorganisatie is een 
ander vraagstuk, daarbij hoort samenwerking met IBB. We hebben één WIA/WAO in 
Nederland, die is voor iedereen hetzelfde. Waarom moeten we daar zo lang op wachten? 
We hebben een Sociaal Plan, de bestuurders zijn conform het Sociaal Plan aangesteld.  
Tom S: Begeleiden lokaal valt heel veel. Zijn de begeleiders allemaal gecertificeerd? 
Katja: Alle bestuurders op lokaal niveau moeten aan dezelfde functie-eisen voldoen als 
bestuurders in de sectoren. Voldoen ze daar niet aan, dan krijgen ze een ontwikkeltraject. 
Bij vrijwillig kader worden de leden centraal gesteld, alle consulenten dienen gecertificeerd 
te zijn, er komt een FNV-consulentprofiel. Dat komt in het LP. Er is één basisfunctieprofiel 
voor de consulenten, daarnaast kunnen ze zich specialiseren. 
Mieke Wentink: Het is de bedoeling dat mensen die dit werk beroepsmatig gedaan hebben 
en elders certificaten hebben verworven een FNV-certificaat krijgen. Gecertificeerde mensen 
kunnen met gemak het FNV-certificaat halen. Het traject basiscertificaat wordt zorgvuldig 
opgezet. Voor de verschillende groepen wordt nagegaan welke bijscholing ze nodig hebben. 
De basis wordt gelijk getrokken over alle sectoren heen. 



Verslag  
Blad  
8 van 11 
 

 
Ons kenmerk  
JP  

  

 
Rini: Het is voor ons heel moeilijk om in contact te komen met de werkbedrijf-bestuurders. 
Katja zegt toe dat zij dit makkelijker maakt. Zij meldt dat de werkbedrijf-bestuurders naarstig 
op zoek zijn naar wie hun achterban is. Zo heeft Hans Hupkes een groep met kaderleden 
opgebouwd. Eerst moet je weten wie er zit en elkaar leren kennen. Daar moeten we in 2016 
aan werken. Verder is er binnen de werkorganisatie een werkgroep Implementatie 
Participatiewet. Erica Hemmes is het aanspreekpunt. Katja stuurt een lijst door van de 
bestuurders.  
Theo heeft iedere week discussie over Stop Werken Zonder Loon. Er zijn steeds berichten 
dat de FNV 3 tot 6 maanden werken zonder loon goed zou vinden. In de sector kennen we 
het standpunt: er is sprake van werken met loon en op vrijwillige basis. De restrictie is dat de 
werknemer een vast dienstverband moet hebben. 
Bart: Ruud Kuin heeft de regels scherp gesteld dat werken in de proefplaatsing niet mag 
tenzij de verdiencapaciteit vastgesteld moet worden. Er moet wel toezicht zijn. Katja heeft 
aan de inhoud niks toe te voegen. Als je iets hoort daarover, graag naam- en rugnummers 
vermelden. Als blijkt dat afspraken toch op een andere manier toegepast worden, graag 
signalen naar boven bij Katja of Ben Roodhuizen.  
De notitie Proefplaatsing en verdringing is nog niet definitief en wordt in het LP nog 
behandeld. Theo vraagt waarom zo'n stuk wel naar het LP gaat en het de sector UG wordt 
gepasseerd. We hebben er geen input in gehad en er geen mening over kunnen vormen.  
Detlef: We hebben afgesproken dat sector UG leidend is. Welke rol zie je voor de UG? 
Katja weet niet waarom de notitie of de dilemma's over de garantiebanen en de 
proefplaatsing niet aan de orde is geweest. Zij vraagt dit na bij Ruud en de bestuurders die 
verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van de sectorraad. Katja vraagt Ruud en de 
bestuurders om de notitie naar de sectorraad UG te sturen. 
Lokale netwerken: Kaderleden op lokaal niveau vechten elkaar de tent uit, we moeten buiten 
het gevecht voeren. Binnen FNV is niemand de baas, we moeten het samen doen. We 
hebben als kaderleden een voorbeeldfunctie naar de kaderleden die lokaal actief zijn. De 
inhoud van ons beleid loopt van de sectoren naar het LP. De lokale netwerken gaan met de 
kaders aan de slag. De sectoren moeten elkaar scherp houden.  
Het is aan de sectoren, sector UG heeft een functie bij het beïnvloeden lokale politiek. Het 
idee was de instrumenten die we ontwikkelen landelijk uit te rollen. De andere sectoren 
zoals bouw en vervoer moeten ook een eigen agenda helder krijgen.  
In Zwolle is geen contact met de sectoren, daar proberen ze in contact te komen met 
sectoren. Bestuurders die de netwerken begeleiden moeten ervoor zorgen dat de netwerken 
met elkaar in contact komen. Het is niet goed dat lokale netwerken met sectorspecifieke 
zaken aan de slag gaan. Alles moet in overleg. 
We zijn maanden bezig met uitnodigingen, is er een centraal punt voor? Het duurt lang 
voordat de netwerken een spreker krijgen. 
Aad: We hebben het over lokaal. Wat gebeurt er met LSK. We hebben een nieuwsbrief 
verstuurd over de dienstverlening consulenten. We hebben intern geen gevecht te voeren, 
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extern wel. Een vakbondshuis is van alle sectoren. We hebben een migratieplan vastgesteld 
in het LP hoe we omgaan met vakbondshuizen. Het is niet de bedoeling dat lokale 
netwerken spontaan spreekuren opzetten zonder gecertificeerde kaderleden. Katja wil niet 
dat onze leden fout geholpen worden. De mensen die er nu zitten zijn gecertificeerd, ook 
veel mensen van de woonafdelingen.  
Janny: De landelijke cliëntenraad heeft subsidie gekregen om samen te werken met  
het ?  Zij heeft in de cliëntenraad de nieuwsbrief van Katja rondgedeeld. 
Ook is onze hoop dat we in 2016 verder gaan met iets als Wees Minimaal Sociaal. Katja: 
Cliëntenparticipatie en beleid FNV moeten we nazien. Er is een aantal ontwikkelingen. De 
cliëntenraden worden opgeheven, er ontstaan adviesraden om de burgerparticipatie vorm te 
geven. Alles loopt door elkaar, onduidelijk is wie er zitting in hebben. Er zijn kaderleden 
namens de FNV maar het is niet bekend of ze benoemd zijn. De discussie moet met de UG 
gevoerd worden. BZK maakt zich zorgen over de participatie op lokaal niveau. De 
decentralisatie en bezuinigingen van dit kabinet hebben het noodzakelijk gemaakt dat de 
samenwerkingsverbanden tussen de gemeenten steeds groter wordt waarbij de invloed van 
de burgers minder wordt. Dat is zorgelijk. Allerlei groepen wordt gevraagd projecten en 
experimenten op te zetten.  
De FNV organiseerde de monitor ivm Wees Minimaal Sociaal. We gaan dit in 2016 weer 
oppakken, Ruud vindt het belangrijk om te kijken naar het minimabeleid breed.  
 
Ab heeft een vraag gesteld over de benoeming van bestuurders. Er is toegezegd dat dit 
voorstel in het LP zou komen, dat is nog niet gebeurd. Verder is er grote onduidelijkheid of 
lokale netwerken blijven bestaan. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd, die moesten ze 
afzeggen. In Ede hadden ze meer dan 50 handtekeningen, het was afgezegd omdat er 
alleen maar leden van BG waren, BG bestaat niet meer. Hoe staat het met lokale 
netwerken? Katja meldt dat de benoeming van bestuurders ligt bij het LP.  
De voorbeelden van de lokale netwerken heeft zij teruggekoppeld gekregen. Dat verbaast 
haar, er is een gedetailleerd stappenplan oprichting lokale netwerken. Dat is met 
nieuwsbrieven etc. naar lokale netwerken gegaan.  
Er is verwarring omdat de coördinatiegroepen gevormd moeten worden vanuit de 
voormalige bonden. De afdelingen onderling hebben de verantwoordelijkheid en taak om er 
samen uit te komen m.b.t. de gebiedsindeling. 
 
Theo: Vraag van de werkgroep Medezeggenschap: Wie bepaalt wie er in de gemeentelijke 
cliëntenraden komen?  
Katja: Op dit moment niemand, dit baart haar zorgen. We moeten besluiten nemen, zetten 
we in op cliëntenparticipatie? Zo ja, op welke manier? Katja stelt voor dat we de ideeën 
uitwerken. Het Uitgangspunt is dat een cliëntenraad WMO bestaat uit mensen die gebruik 
maken van de WMO. Wel is het onduidelijk namens wie kaderleden in adviesraden zitten. 
Katja stuurt werkgroep medezeggenschap een uitnodiging. 



Verslag  
Blad  
10 van 11  
Ons kenmerk  
JP  

  

 
Katja: Cliëntenparticipatie, ontwikkelingen waar we ons zorgen over maken en vragen om 
herijking van FNV-beleid nemen we onder de loep. Zij vraagt Ruud om de notitie 
proefplaatsing. Theo schrijft 6-10 een brief over de proefplaatsing en stuurt deze rond. 
Cliëntenparticipatie, monitor minimabeleid, lijst werkbedrijven, medezeggenschap. 
Lijst werkbedrijven binnen no time, notitie participatie, proefplaatsing 5-10, mail naar Ruud, 
lokale monitor komt hier terug. Patricia Jorissen kijkt nu hoe we de landelijke monitor 2016 
gaan opzetten. We spreken met Katja af dat zij 2 x per jaar komt. 
 

7. Voortgang sectorbeleidsplan 2015-2017 besluitvormend 0.15  
 
De meerderheid stemt in met het aannemen van het voorstel in grote lijnen. 
 

8. Bespreking met Rudy Wentink 
 
Rudy Wentink is sectorhoofd van de sector Senioren en Uitkeringsgerechtigden. Voor die tijd 
was hij regiohoofd Bouw in het noorden, daarvoor bestuurder bij Bouw. Daarvoor heeft hij 
lang gewerkt bij de Sociale Dienst Nijmegen. Sectorhoofd betekent dat hij de bestuurders uit 
de sector aanstuurt. Er staat heel veel onder druk, zowel politiek als voor de mensen met 
een uitkering. Rudy zit niet in een spagaat met de senioren.  
Vraag: We hebben behoefte aan een bevlogen bestuurder. Wat is je bevlogenheid? Er komt 
heel veel werk op ons af, we moeten voor de Kamerverkiezingen al onze invloed uitoefenen. 
De bevlogenheid moet vooral bij de bestuurders zijn, zijn bevlogenheid is dat de bestuurders 
hun werk moeten doen. Het is allemaal mensenwerk. Dit is een van de sectoren waar alle 
bloedgroepen bij elkaar zitten. 
Aad: bij lokaal werken UG en Senioren samen, hoe is de samenwerking bij de sectoren?  
Opmerking: Het is schandalig dat opleidingen voor kaderleden helemaal onderaan de lijst 
staat. Probeer binnen de kortste keer daar iets aan te doen anders raken we verarmd. Als er 
veranderingen zijn, zijn er geen opleidingen over de veranderingen. Rudy bespreekt 7-10 de 
vraag over opleidingen in zijn team. 
Theo: We hebben als sectorraad een brief geschreven, een antwoord moet naar de 
sectorraad, niet naar de voorzitter. We komen hier volgende vergadering op terug. 
 

9. Venezuela project discussie   
 
Jan en Lucas geven de presentatie. Theo heeft beide filmpjes op zijn computer voor de 
liefhebber. De vraag is of we kunnen instemmen met voortzetten van financiering van het 
project. Het voorstel van de werkgroep is het werk te continueren gezien hoe makkelijk wij 
dit in Nederland kunnen doen. Er wordt ook een aanvraag ingediend voor subsidie vanuit 
Senioren voor 2016-2017. Voorheen deed de UGO dit, Senioren wil het voor de helft doen. 
Iedere sector heeft hetzelfde bedrag beschikbaar. Van Senioren is er de toestemming. 
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Vanuit werkgroep Internationaal stellen we voor het project voort te zetten. De werkgroep 
Internationaal kijkt wat er nog meer is om het geld aan te besteden. Dit project moet voor 1 
januari veilig gesteld worden. 
De werkgroep komt met voorstellen voor eind 2015, die leggen ze aan de sectorraad voor. 

De werkgroep geeft een positief advies om voor 2 jaar € 7.500,00 =  

€ 15.000,00 hiervoor uit te trekken. 

 
10. Rondvraag informatief  

 
Het is beschamend dat zo veel mensen vertrekken voor het eind van de vergadering. Zeker 
gezien stemrondes. Je zit hier als vertegenwoordiger. Het bestuur maakt een algemene brief 
dat we ervan uit gaan dat je van het begin tot het eind aanwezig bent. Individuele gevallen 
daar gelaten. Je neemt de verantwoordelijkheid om de vergadering van leden bij te wonen. 
Frits: De vergadering zou korter kunnen, tot 16:30 uur is te lang. 
 
Ab: De begroting van SZ wordt behandeld in de Tweede Kamer. Hij stuurt de informatie door 
zodat de belangstellenden in Den Haag aanwezig kunnen zijn. 
 
Theo: In Zwolle is een avond vanuit lokaal voor uitkeringsgerechtigden. Hij zal daar als vz 
aanwezig zijn. 
 
Pieter: De werkplannen zijn langs geweest. We willen themabijeenkomsten organiseren in 
den lande. We zijn bezig met een punt dat ook in een andere werkgroep speelt, het is goed 
om dat af te stemmen zodat je niet 2 x dezelfde themabijeenkomst krijgt, want dan komt 
niemand er meer op af. Dit komt op de agenda van het bestuur. 
 
 
Jeroen Ploeger, 
Notulist 


