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Open Hof, te Leeuwarden
31 januari 2014
09:30 uur t/m 12:00 uur
Hein Schukken (Cr. UWV Noord), Harmke Roestenburg, collega (Cr.
Tytsjerksteradiel), Chris Lourens, Emilia Geraud, Nicol Hart, Irene
Sternsdorff, Cerra Postma (Jongerenteam FSU), Geertje Keizer (Cr.
Noord West), Carla Wierenga (opbouwwerker FSU), Agatha Vreeling,
Pieter Bijlsma, Hans Wiebenga (Cr. Sud West), Nelly Meijer (Cr.
Leeuwarden), Johan Spek, Gosse Geertsma (Werkgroep POC), Bauke
Dam, Henk van Slooten, Henk Gietema, Wessel Oosterhof, Evert
Postma (Cr. Ooststellingwerf), Tina Beukema, Sylvia Regnery (Cr.
Smallingerland), Nanne de Jong (coordinator FSU), Sewindzj
Mamedchanova (administratie FSU)
Teun Los, Dineke Nieuwenhuis.
Nanne de Jong (coördinator FSU)
Sewindzj Mamedchanova

1. Opening en vaststelling agenda
Nanne opent het overleg en heet iedereen welkom.
Informatiemateriaal
 Campagne ‘Klusjes melden’
 Procesgang WWB & IOAW
 Maatregelen Werk, Zorg en Inkomen 2014
 Jaarplan Jongerenteam FSU 2014
2. Verslag POC-overleg 29 november 2013
Er zijn geen op of aanmerkingen betreffende het verslag. Het verslag wordt vastgesteld.
3. Mededelingen en rapportages
a) Rapportage ontwikkelingen Pastiel
Nanne: er is door de gemeenteraden gediscussieerd over de tussenevaluatie. De gemeenteraad
van Sudwest en de wethouder waren kritisch.. De pilot loopt tot eind 2014. De betrokken
clientenraden en het FSU pleiten voor maatwerkmethode. Op 8 mei 2014 wordt een grote
bijeenkomst in de Stolp in Sneek gehouden over ‘Re-integratievanuit cliëntperspectief’.
Iedereen is dan welkom. In het landelijke blad van de koepel van WSW-bedrijven Cedris
werd in een artikel over Pastiel onze kritische houding richting Pastiel nog eens benadrukt.
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b) Actuele informatie over wetsvoorstellen
Nanne: zoals het er nu naar uitziet zullen de huidige wetsvoorstellen WWB niet doorgezet
naar de 1ste Kamer. De scherpe kantjes moeten er vanaf. De Staatssecretaris Sociale Zaken
Klijnsma heeft nu huiswerk.
- volgende week heb ik overleg met Jitze Bok van het UWV Werkbedrijf Leeuwarden over de
themamiddag over Werkplein. Hein vult aan dat het handig is om ook de Cliëntenraad UWV
Noord bij het gesprek te betrekken. Dat zal ook gebeuren.
c) Voorstel Campagne Klusjes melden
Nanne: we werden gebeld door strategisch adviseur van het UWV Amsterdam n.a.v. van de
aankondigingsbrief over de actie. Hij toonde begrip voor de redenen van de actie maar gaf aan
dat het UWV gebonden is aan richtlijnen van het ministerie SoZa en verplicht zijn om deze
toe te passen. Er komt een brief van de Raad van Bestuur. Verder waren er ook een paar
reacties vanuit de Friese gemeenten. Wordt vervolgd.
d) Informatieavonden maatregelen 2014 sociaal beleid
Nanne: in maart worden drie regionale informatieavonden gehouden in De Friese Meren.
Gisteren was de 3e bijeenkomst in Noord West in Harlingen (rond de 40 bezoekers).
e) Wessel Oosterhof per 2014 nieuw lid werkgroep POC
Wessel wordt welkom geheten in de werkgroep POC.
4. Presentatie ‘Jongeren en Clientparticipatie’ door FSU-Jongerenteam
Het jongerenteam geeft een Power Point presentatie over cliëntparticipatie en jongeren.
De belangrijkste vraag van het jongerenteam aan de cliëntenraden is: hoe betrek je de
jongeren bij de cliëntenraden. Er ontbreken al jaren verbindingen met jongeren en
cliëntenraden. Hebben de cliëntenraden contact met jongerenorganisaties en jeugdraden in
eigen gemeenten? Om de verbindingen in stand te houden met het POC zal er voortaan een
vaste vertegenwoordiging zijn van het jongerenteam FSU bij het POC-overleg.
5. Uitwisseling
Smallingerland
Tina: we zijn druk bezig met de re-integratie. Er is een rapport verschenen over de kwaliteit
van re-integratie in Smallingerland. Het rapport had een kritische toon. De rewww.fsufriesland.nl
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integratiebedrijven konden zich in kritiek niet in vinden. We hebben geadviseerd over
handhavingsverordening. We hebben aangedrongen op een vaste onafhankelijke
vertrouwenspersoon die met mensen in gesprek gaat. Dat advies is overgenomen. De
cliëntenraad heeft een nieuwe voorzitter. Johan Spek neemt afscheid als voorzitter.
Oosterwolde
We hebben in december overleg gehad met het WMO raad. Het doel is om in de toekomst
meer gezamenlijke adviezen te maken.. Zo voorkom je dat je langs elkaar werkt. Volgend
overleg met het WMO raad is op 10 februari 2014. Op 6 februari hebben we gesprek met
WMO Burgerplatform Weststellingwerf. Eind februari hebben we overleg met OWO
gemeenten en cliëntenraden. We hebben geadviseerd over de handhavingsverordening en dan
met name het vermelden van de rechten en niet alleen de plichten die mensen hebben.
Wessel stelt voor om een brief te maken over de waarde van FSU en die te laten tekenen door
alle cliëntenraden.
Nanne reageert dat dat goed is om dit bij de ledenvergadering neer te leggen en te kijken naar
hoe en op welke wijze.
Leeuwarden
Aan de cliëntenraad is gevraagd een advies uit te brengen over de mogelijke besteding van de
extra middelen die door staatssecretaris Klijnsma ter beschikking zijn gesteld. In Leeuwarden
gaan drie informatiebijeenkomsten georganiseerd worden in samenwerking met het FSU.
Er iseen Talentcentrum geopend voor mensen met een bijstandsuitkering. Men kan hier tot
dertien weken aan de slag. De deelname is verplicht. Na twee weken een gesprek over het
vervolg: vrijwilligerswerk, stageplaats, pc-cursus of door naar betaald werk. 25% van
bijstandsgerechtigden blijkt al actief te zijn in vrijwilligerswerk (n.a.v. onderzoek Klant in
Zicht).
Sûd West Fryslân
De cliëntenraad is druk bezig met eigen flyer. Er zijn twee nieuwe leden bij de cliëntenraad.
De cliëntenraad heeft ingesproken bij de commissievergadering over de indexering. Er komt
5,85% bij boven op het minimum. Er komt een bijeenkomst met ouders, wethouder en
cliëntenraad. Dit in het kader van de enquête en de aanbevelingen om positie van ouders met
kinderen te verbeteren.
Noord West Friesland
Vier mensen zijn vertrokken uit de cliëntenraad. We zijn nu op zoek naar een secretaris,
voorzitter en leden.
Dantumadiel/Dongeradeel
De sollicitatiecommissie heeft een nieuwe voorzitter aangesteld. De nieuwe voorzitter heeft
een goede achtergrond (media/journalistiek). We zijn enthousiast. Tevens hebben een
rondetafelgesprek gehad met de gemeenteraad, cliëntenraad werk en inkomen en het WMO
www.fsufriesland.nl
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raad. De gemeenteraad kon de informatie vanuit de cliëntenraad en WMO raad zeer
waarderen.

Tytsjerksteradiel
De cliëntenraad is bezig met eigen nieuwsbrief en het verzorgen van uitnodigingen voor de
achterbanbijeenkomst in Burgum. Verder is er een initiatief ontstaan voor de inwoners van de
gemeente. Ze noemen het Werkcafe waar mensen elkaars ervaringen kunnen delen,
informatie uitwisselen en elkaar ontmoeten.
Nanne: in Leeuwarden, Franeker, Harlingen en in Drachten zijn vergelijkbare initiatieven
opgezet. We moeten dat eens inventariseren, dit soort initiatieven.
Afgesproken wordt om uit te zoeken welke voorwaarden/criteria HEFpunt hanteert als het
gaat om kwijtschelding van waterschapsbelasting en gemeentelijke belastingen, en dan met
name de criteria voor de taxatiewaarde van de auto (punt uit het vorig POC-overleg).
6. Afscheid Gosse Geertsma
Er wordt afscheid genomen van Gosse Geertsma. Bedankt voor alle inzet bij het POC.
7. Rondvraag en Sluiting
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. Nanne sluit het overleg en wenst iedereen
een goed weekend.
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