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Hoe betrek ik cliëntenraden?  
 
Met de Participatiewet verandert ook de cliëntenparticipatie. Niet alleen is de wet 
bijgesteld, een aantal ontwikkelingen roepen vragen op over de toekomstige invulling 
van cliëntenparticipatie. 

 
De LCR praat u bij over de laatste ontwikkelingen en inzichten uit de praktijk en wisselt 
graag met u uit wat er bij uw gemeente speelt. Na deze leersessie kunt u beter met uw 
cliëntenraad in gesprek over de toekomst van cliëntenparticipatie. Voor de discussie 
binnen de gemeente heeft u de relevante argumenten bij verschillende keuzes paraat. 
Janny Hoeflak en Else Roetering van de Landelijke Cliëntenraad begeleiden deze 
leersessie.  
 
 
In de sessie zullen we de laatste inzichten rond vier thema' s kort bespreken: 

1. hoe organiseert gemeente cliëntenparticipatie in het sociale domein voor 
een integrale benadering? 
 

2. hoe krijgen gemeenten een regionale invulling van cliëntenparticipatie 

(regionale arbeidsmarkt, werkbedrijf)? 
 

3. hoe kan de gemeente zorgen dat de cliëntenraad namens alle (ook 
nieuwe) cliënten spreekt? 

 
4. hoe kan de gemeente voldoen aan de bepaling uit het VN verdrag inzake 

mensen met een handicap: U overlegt MET de doelgroep over het te 
voeren beleid. 

 
Opzet bijeenkomst 
 
Opening: 
Korte voorstelronde: 
Naam:  

Afkomstig uit gemeente: 
Situatie cliëntenparticipatie binnen gemeente, welke cliëntenraden zijn er? 
Welke van de 4 thema’s vindt u het belangrijkst? 
 
Korte toelichting over LCR: 
LCR is zelf cliëntenraad op terrein van werk en inkomen op landelijk niveau. Ministerie 
SZW is onze gesprekspartner naast RvB UWV, RvB SVB en VNG. LCR is verankerd in de 
Wet SUWI (artikel 8). 
De samenstelling van de LCR kent 4 pijlers: 9 zetels voor landelijke 
cliënten/belangenorganisaties (waaronder vakbonden, gehandicaptenorganisaties en 
ouderenbonden); 3 zetels vanuit cliëntenraden UWV, 3 zetels vanuit cliëntenraad SVB en 
3 zetels vanuit gemeentelijke cliëntenraden. In totaal dus 18 zetels onder leiding van een 
onafhankelijk voorzitter en ondersteund door een klein bureau. 
 
Door de positie van de LCR, heeft de LCR belang om te horen hoe het gaat in het veld 
van de uitvoering waaronder de uitvoering van WWB straks Participatiewet in de 
gemeente. Daarom legt de LCR verbinding met de cliëntenraden in de gemeente. En 
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biedt de LCR beperkt ondersteuning aan cliëntenraden. Thans voeren wij een project uit 
om cliëntenraden te ondersteunen bij de invoering van de participatiewet. 
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Ontwikkelingen: 
 
1 Cliëntenparticipatie in breed Sociaal Domein 
De komst van de Participatiewet en de andere twee decentralisaties terrein hebben 
invloed op cliëntenparticipatie.  
 
Graag horen wij van u of uw gemeente aan het nadenken is over cliëntenparticipatie: 

- wordt in uw gemeente overwogen cliëntenraden samen te voegen en zo ja welke? 
- Als u overweegt cliëntenraden samen te voegen welke visie hebt u hierbij? 

 
Welke vragen heeft u aan ons?  

???? 
 
Samengaan of samenwerken? 
 
Aandachtspunten (met toelichting vanuit de LCR): 

- Wijzen op handreiking samen sterk 
- Als gemeente op zoek is naar andere of nieuwe vormen van cliëntenparticipatie 

doet u dat samen met de cliëntenraden (cliëntenplatforms)? 
- Verschil tussen burger- en cliëntenparticipatie; 
- Voorkomen dat cliënten onder sneeuwen; 
- Belang van ervaringsdeskundigheid; 
- Samenvoegen WWB-raad met WSW-raad tot cliëntenraad bij de Participatiewet; 

lijkt voor de hand te liggen maar vraagt wel om een aantal aandachtspunten (zorg 
dat de Wsw niet van de agenda verdwijnt, voorkom dat WSW-cliënten 

ondersneeuwen) zie ook onderzoek van de nationale ombudsman (WSW-ers uit 
beeld bij gemeenten). 
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2 Invulling cliëntenparticipatie op regionaal niveau 

 
Vragen aan de deelnemers: 

- Bent u van mening dat er cliëntenparticipatie op regionaal niveau (bij werkbedrijf 

en arbeidsmarktbeleid) moet komen? 
- Hoe ver bent u met de inrichting van het werkbedrijf (betrekt u de cliëntenraad bij 

deze inrichting)? 
 
Aandachtspunten (met toelichting vanuit de LCR) 

- Waarom is cliëntenparticipatie op regionaal niveau belangrijk? 
- Structuur cliëntenparticipatie volgt structuur organisatie 

 
Waarom? 
Een cliëntenraad kan op verschillende momenten in de beleidcyclus betrokken zijn:  

-  informeren wat er speelt  

-  meedenken  

-  adviseren  

-  monitoren  
 
De LCR vindt dat al deze aspecten ook op regionaal niveau aan de orde zijn.  
De thema’s voor cliëntenparticipatie zijn de afspraken die het belang van de cliënt raken 
(direct en indirect) onder andere:  

- beleidsontwikkeling in het kader van het werkbedrijf (waaronder keuze methodiek 
loonwaarde bepaling, gezamenlijke werkvoorzieningen),  

- beschut werk,  
- no-riskpolis 
- werkgevers benadering. 

 
Vormgeving 
De LCR voert op dit moment een project uit om cliëntenraden te ondersteunen bij de 
invoering van de Participatiewet. Dit project zal waarschijnlijk worden verlengd in 2015.  

In het kader van dit project wil de LCR ook met cliëntenraden aan de slag rond de 
vormgeving van regionale cliëntenparticipatie. De LCR heeft ideeën voor het realiseren 
van deze cliëntenparticipatie in de regio wil graag dat door middel van cocreatie in de 
regio cliëntenraden, gemeenten en UWV in gesprek brengen en zo te komen tot een 
gezamenlijke agenda t.b.v. realiseren regionale cliëntenparticipatie. 
 
Twee voorbeelden: 
 

Voorbeeld 1 (bijvoorbeeld regio steden4kant)  
Als het werkbedrijf een overlegtafel is waar afspraken worden gemaakt over gezamenlijk 
beleid en deze afspraken vervolgens in iedere gemeente worden uitgevoerd. Dan ziet de 
structuur van cliëntenparticipatie er als volgt uit:  
De cliëntenraden in de regio, gemeentelijke cliëntenraden (WWB en WSW) en regionale 
UWV-raad, stemmen hun advies over de gezamenlijke afspraken af en brengen hun 
advies uit aan hun eigen gemeente en de UWV cliëntenraad aan zijn regionaal directeur.  
Daar waar de gemeenten naast de gezamenlijke afspraken over gezamenlijk beleid ook 
nog eigen beleid ontwikkelen zal bij deze beleidsontwikkeling alleen de ‘eigen’ lokale 
cliëntenraad (WWB en WSW) betrokken zijn.  
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Voorbeeld 2 (bijvoorbeeld regio Rijk van Nijmegen)  
Het Werkbedrijf krijgt rechtspersoonlijkheid. Daar waar het werkbedrijf beleid ontwikkelt 
dat moet worden goedgekeurd door de afzonderlijke gemeenteraden, geldt net als in het 
vorige voorbeeld dat cliëntenraden in de regio, gemeentelijke cliëntenraden (WWB en 
WSW) en regionale UWV-raad, hun advies afstemmen over de gezamenlijke afspraken en 
hun advies uitbrengen aan hun eigen gemeente en de UWV cliëntenraad aan zijn 
regionaal directeur. Daar waar het werkbedrijf uitvoerder is van beleid geldt dat de 
gezamenlijke cliëntenraden het werkbedrijf adviseren over het uitvoeringsbeleid.  
Van belang is dat de afzonderlijke cliëntenraden worden gefaciliteerd om uitvoering te 
geven aan cliëntenparticipatie op regionaal niveau. Ook voor cliëntenparticipatie op 
regionaal niveau moeten faciliteiten, zoals genoemd in artikel 47 van de Participatiewet 
beschikbaar zijn.  
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3 Spreekt de cliëntenraad namens alle cliënten 
 
Vragen aan de deelnemers: 

- Bent u van mening dat uw cliëntenraad namens alle cliënten spreekt? (hoe is dat 
georganiseerd?) 

- Geldt dat ook met het oog op de Participatiewet waarin de gemeente deels met 
nieuwe doelgroepen te maken krijgt? 

 
Aandachtspunten (toelichting vanuit de LCR) 

- Zoekt u representativiteit in de samenstelling van uw raad? 
- De cliëntenraad als spin in het web van cliënten en cliëntenorganisaties (de 

cliëntenraad als netwerkorganisatie) 

- Achterban raadpleging (bijeenkomsten met cliënten of is er meer onder de zon, is 
uw cliëntenraad voldoende nieuwsgierig? enquêtes, meldweken en wie organiseert 
dat dan?) 
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4  VN-verdrag 
 
Vragen aan de deelnemers: 

- Bent u zich bewust dat gemeente ook iets moet met het VN-verdrag? 
- Bent u zich bewust dat dit VN verdrag ook iets betekent met betrekking tot 

cliëntenparticipatie. 
 
 
Aandachtspunten (toelichting vanuit de LCR) 
 
Het VN-verdrag schrijft voor dat beleid (betrekking hebbend op mensen met een 
handicap) besproken moet worden met mensen met een handicap. 

 
Aandachtspunten (met toelichting vanuit de LCR) 

- Hoe voorkomt u dubbel werk (overleggen met cliëntenraad en overleggen met 
cliënten met een handicap); 

- Als u de oplossing zoekt in de representativiteit van uw cliëntenraad (zie ook 
vorige aandachtspunt) en ook suggestie in de memorie van toelichting 
Participatiewet, dan is het van belang hierover met de verschillende in uw regio 
actieve gehandicaptenorganisaties te spreken.  

- Ervaren de gehandicaptenorganisaties de cliëntenraad als hun spreekbuis. Zo nee 
hoe kan dat dan worden bewerkstelligd.  

 
 
U krijgt mee: 
factsheet VN-verdrag (voor cliëntenraden) 

Laatste versie concept factsheet voor gemeenten. 
 


