Bergen, 29 april 2012
Nieuws van de Cliëntenraad Wsw NKL:
Op 26 november 2008 is de Cliëntenraad Wsw NKL opgericht. Deze Cliëntenraad is er
voor en door mensen met een Wsw indicatie. Wij als Cliëntenraad geven het dagelijks
bestuur van WNK Bedrijven gevraagd, maar ook ongevraagd advies over zaken die de
Wsw aangaan.
Zoals jullie ongetwijfeld weten, gaat er heel wat veranderen voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom heeft de Cliëntenraad op 1 maart een paar
wethouders en gemeenteraadsleden uitgenodigd om te praten over de gevolgen van de
invoering Wet Werken naar Vermogen. In eerste instantie hadden zich 8 personen
aangemeld, maar op de bewuste avond zaten we met 18 zeer geïnteresseerde personen
van de gemeenten om tafel! De Cliëntenraad heeft haar zorgen uitgesproken over de
bezuinigingen op o.a. begeleiding en het geringe aanbod van externe werkplekken. De
gemeenten herkende dit wel en bleken bereid om hier verder over mee te denken met
ons. Daarom hebben wij afgesproken om in september weer bijeen te komen. Ook
hebben wij afgesproken de raadsleden een kijkje in de keuken van WNK te geven. Een
rondleiding dus.
Donderdag 26 april was het zover. Atte Knip en ondergetekende mochten 10 raadsleden
rondleiden. Eerst gingen we met een bus van het Personenvervoer van WNK naar de
Oosterdel om daar te laten zien dat het assessment ook op externe plekken kan
plaatsvinden. Thomas Schaddenhorst en Joka van Gosliga van Stichting Veldzorg
Oosterdel vertelde vol enthousiasme over dit mooie project op deze bijzondere plaats.
Hier vindt namelijk biologische tuinderij plaats waarna de oogst verkocht kan worden.
We stapten in de boot voor een vaartochtje langs de eilanden waar onze mensen aan het
werk zijn. Teruggekomen stond de koffie en koek klaar en daarna hebben we de afdeling
van Take Off bezocht waar werknemers klaar gestoomd worden voor externe
detachering. Daarna waren we welkom op de afdeling van Jan van Langen waar de
werkzaamheden van Montage en Verpakking uitgelegd werden. Ook Atte heeft heel wat
kunnen vertellen over het Werk Plek Opleiden wat goed van de grond is gekomen op
deze afdeling. Weer blijkt; een goede begeleiding is zeer belangrijk en helpt mensen
het beste uit zich zelf te halen! Daarna heb ik het een en ander kunnen vertellen over
de procedure rondom de (her)indicaties en de wachtlijst. Voor we het wisten was het
tijd, maar we hadden graag langer met elkaar gesproken. Natuurlijk gaan we door, de
raadsleden gingen naar hun vergadering toe en ’s avonds kwamen Atte en ik weer bijeen
voor een vergadering met de Cliëntenraad. Met gemeenten hebben we afgesproken met
elkaar in gesprek te blijven, want de banen liggen niet voor het oprapen.
We willen werken aan werk, met elkaar en voor elkaar!!!
Mvrgr. Siska van Eijk
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