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Utrecht, 7 december 2009 

Betreft: Verspreiding laatste nieuwsbrief voorlichting en inspraak Wsw 

Geachte griffie, 

Mogen wij u verzoeken zorg te dragen voor verspreiding van bijgevoegde nieuwsbrief en 
begeleidende brief aan alle fracties in uw gemeente? 

Graag maken wij u erop attent dat er in verband met de afronding van de projecten geen 
extra exemplaren van deze nieuwsbrief zijn te verkrijgen. U kunt deze nieuwsbrief wel 
downloaden op onze website: www.programmavcp.nl. 

Met vriendelijke groet, 
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CA. Langedijk, MHA 
Directeur 

Bijlage: nieuwsbrieven en begeleidende brieven 

Contactadres: 
Mercatorlaan 1200, Utrecht 
Postbus 1038, 3500 BA Utrecht 
T (030) 282 31 40 / F (030) 282 31 48 

E-mail info@proarammavcp.nl 
Website www.programmavcp.nl 
Fortis 24.30.54.750 
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Utrecht, 4 december 2009 

Betreft: Laatste nieuwsbrief voorlichting en inspraak Wsw 

Geacht gemeenteraadslid, 

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Programma VCP 
twee Wsw-projecten uitgevoerd; 'Inspraak Wsw' en 'Voorlichting Wsw'. 
In deze laatste Wsw Nieuwsbrief leest u over de resultaten en de afronding van deze 
projecten. Ook treft u een verslag aan van de succesvolle slotconferentie Inspraak Wsw 
en toegankelijke Wsw-informatie - oplossingen voor de knelpunten. De conferentie 
heeft veel interessante informatie en nuttige handvatten opgeleverd voor gemeenten, 
wsw-raden en sw-bedrijven. 

Graag maken wij u erop attent dat er in verband met de afronding van de projecten 
geen extra exemplaren van deze nieuwsbrief zijn te verkrijgen. U kunt deze nieuwsbrief 
wel downloaden op onze website: www.programmavcp.nl. 

Met vriendelijke groet, 

CA. Langedijk, MHA 
Directeur 

Bijlage: nieuwsbrief 

http://www.programmavcp.nl
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WSW NIEUWSBRIEF 

IN DIT NUMMER 
2 Succesvolle slotconferentie wsw-projecten 

3 Samen sterk in een netwerk 

4 Hoe verder met de wsw-projecten? 

INSPRAAK WSW 

VOORLICHTING 
GEWIJZIGDE WSW 



Op 19 november 2009 heeft Programma VCP de succesvolle slotconferentie 'Inspraak Wsw 
en toegankelijke Wsw informatie- oplossingen voor de knelpunten' georganiseerd voor 
wsw-raden, belangenbehartigers, gemeenten en andere belangrijke partijen voor de Wsw. 

De conferentie stond in het teken van de vraag wat er nodig is en bli j f t voor waardevolle inspraak door wsw-raden 

en voor het succesvol informeren van wsw-gerecht igden De dag heeft veel interessante informatie en nuttige 

handvatten opgeleverd voor gemeenten, belangenbehartigers, wsw-raden, sw-bedrijven en het ministerie van SZW 

Namens het ministerie van SZW was de heer Wiecher van der Laan aanwezig Het afdelingshoofd van de directie 

Re-integratie en Participatie zei trots te zijn op de resultaten van de projecten en heeft met vele aanwezigen gesproken 

over de nog bestaande knelpunten De ruim 200 aanwezigen hebben zowel deze knelpunten als de mogelijke 

oplossingen hiervoor besproken Een van de belangrijke conclusies was dat wsw-raden behoefte hebben aan verdere 

ondersteuning Ook hebben ze gepleit voor de oprichting van een landelijk netwerk van wsw-raden en een 

overkoepelend orgaan dat regelmatig overlegt, onder andere met het ministerie van SZW De directeur van Programma 

VCP, Cor Langedijk, heeft toegezegd de knelpunten en oplossingen die in de conferentie naar voren zijn gekomen, in een 

brief aan te bieden aan de staatssecretaris van SZW, mevrouw J Kleinsma 

Resultaten project 'Inspraak Wsw' 
Het project Inspraak Wsw' is geslaagd Samen met 

gemeenten spande VCP zich twee jaar in voor vormen 

van inspraak door mensen met een wsw-mdicatie 

92 wsw-raden konden worden opgericht als adviesraad 

voor gemeenten of Gemeenschappelijke Regelingen 

Hieronder vallen alle cliëntenraden van mensen met 

een wsw-mdicatie Het project is een opdracht van het 

ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Ruim 900 wsw ers komen nu op voor de belangen van 

90 000 mensen met een wsw-mdicatie Deze 900 

mensen met een beperking of chronische ziekte advise

ren de gemeenten over de uitvoering van de wet (Wsw) 

Gemeenten die serieus gebruik wil len maken van deze 

inspraak, kunnen hun voordeel doen met de praktische 

blik van ervaringsdeskundigen op wsw-beleid ZIJ zijn 

een bron voor succesvolle inspraak 

De meeste raden zijn in de beginperiode vooral bezig 

geweest met de eigen organisatie Dat kost tijd 

De raden vergaderen zo'n zes tot acht keer per jaar 

Een greep uit de indrukwekkende resultaten tot nu toe 

• De wsw-raad van Den Haag regelde dat zij uitsluitend 

met wsw ers deelnemen aan de raad 

• De wsw-raad van Hengelo e o schakelt externe 

deskundigheid in 

• De wsw-raad van Terneuzen e o heeft een onderzoek 

naar kwaliteit van begeleiding van wsw-raden weten 

te regelen 

• De wsw-raad van Emmen nam het initiatief voor een 

regionaal netwerk 

• De wsw-raad van de Westelijke Mijnstreek kri jgt in het 

vervolg een vergoeding voor deelname aan de raad 

Wsw-raden opgericht 90 
Startbijeenkomsten 90 
Trainingen over de wet en inspraak 80 
Raden waar coaching plaatsvindt 65 
Contact met gemeenten 420 

Resultaten project Voorlichting Wsw 
• 2008/2009 107 voorlichtingsbijeenkomsten over de 

veranderingen in de Wsw voorwsw ers en hun ouders/ 

verzorgers, ruim 7500 bezoekers 

• 2008/2009 alle medewerkers van bijna 70 

sw-bedrijven en de mensen op de wachtl i jst hebben 

een folder over de wijzigingen ontvangen 

• 2008 22 voorlichtingsbijeenkomsten voor 

belangenbehartigers en begeleiders door het hele 

land, ruim 1200 bezoekers 

• 500 mensen hebben gebeld naar informatiel i jn of 

gemaild naar het e-mailadres 

• 2008/2009 21 digitale kant-en-klare art ikelen 

in begrijpelijke taal met informatie over de 

veranderingen gestuurd naar 2500 adressen 

Deze artikelen konden mensen bijvoorbeeld in hun 

personeelsblad, in het blad van de vereniging en 

op de website plaatsen 

• 2009 k nieuwsbrieven met informatie over inspraak 

in de Wsw en het voorlichten van wsw ers, voor 

wsw-raden, gemeenten en sw-bedri jven 

• Informatie voor het ministerie van SZW over de 

informatiebehoefte van wsw ers 

• Verschillende soorten voorl icht ingsmateriaal 

ontwikkeld zoals de Wegwijzer Wsw, informatie

boekjes, folders, presentaties, een overzicht met 

nuttige adressen voor hulp bij de Wsw en veelgestelde 

vragen Deze staan op de VCP website 

w w w programmavcp nl onder het kopje Informatie 

(het onderwerp Werk ) 

De projectteams hebben met plezier gewerkt voor 

wsw'ers, gemeenten en alle andere parti jen ZIJ 

stelden gouden tips voor succesvolle inspraak Wsw 

en goede communicatie met wsw'ers op Deze 

staan op de laatste pagina van deze nieuwsbrief • 



Na een periode van opstarten met de eigen 
wsw-raad, kijken sommige wsw-raden 
nieuwsgierig om zich heen. Vooral eerst 
in de eigen regio. Hoe vergaat het andere 
raden in de buurt? Kunnen de raden iets 
van elkaar leren? Kunnen ze samen zaken 
organiseren om nog meer te betekenen 
voor mensen met een wsw-indicatie? 
Op bescheiden schaal vinden de eerste 
ontmoetingen plaats. Het begin van een 
stevig netwerk? Twee voorbeelden uit 
Emmen en Goes. 

Emmen 
Op 6 november vond de eerste netwerkbi jeenkomst 

voor wsw-raden uit Noord-Nederland plaats. Drie 

geïnstalleerde wsw-raden van Noordoost Friesland, 

Zuidoost Drenthe en de Provincie Groningen (Ability) 

melden zich aan. Hun doel? Van elkaar leren en 

elkaar versterken. 

jongeren met een arbeidsbeperking, consulenten 

en arbeidsadviseurs uit de regio Zeeland en de 

Zuid Hollandse eilanden. Hun doel: uitvinden 

hoe zij de gezamenlijke belangen voor mensen 

met een arbeidsbeperking lokaal en regionaal 

kunnen verbinden. 

Spiegel 
Veel vragen gaan over de organisatie van een wsw-raad. 

Wat kun je doen om de eigen raad zo goed mogelijk te 

organiseren? Hoe zorg je dat iedereen in de raad zijn rol 

goed kan uitvoeren? Hoe draagt iedereen bij aan het 

formuleren van een advies aan de gemeente? De raden 

geven elkaar tips. Ook praten zij over inhoudelijke thema's 

voor de Wsw. Bijvoorbeeld over de aanpak van problemen 

bij PGB Begeleid werken. Een raad is druk met het 

organiseren van contacten met de achterban. De andere 

raden luisteren aandachtig naar de eerste successen in 

de lokale krant, waar de raad zich presenteert. 

Vervolg 
De raden vinden een vast regionaal netwerk voor Noord 

Nederland belangri jk. De eerste bijeenkomst werd 

georganiseerd door de wsw-raad van Zuidoost Drenthe 

en VCP. Wie het voortouw kan nemen voor vervolg-

bi jeenkomsten, is nog de vraag. Want het organiseren 

van bijeenkomsten kost tijd en geld. Maar dat een 

netwerk belangri jk is en er moet komen, daar zijn alle 

deelnemers het over eens. 

Goes 
In Goes vond op 15 oktober een netwerkbi jeenkomst 

plaats. Dertig deelnemers die opkomen voor mensen 

met een arbeidsbeperking zijn aanwezig. 

Het zijn wsw-raden, cl iëntenraden, ouders van 

De organisaties hebben elkaar nodig om sterker te 

staan ti jdens gesprekken met de gemeente, sw-

bedrijven en het bedri j fsleven. Wat kun je samen 

doen om beeldvorming van mensen met een 

arbeidsbeperking positief te beïnvloeden? Hoe kun 

je bijvoorbeeld samen aandacht vragen voor meer 

begeleiding bij gewone banen? 

De deelnemers spreken af elkaar per e-mai l te 

informeren over belangri jke beleidsontwikkel ingen. 

Een aantal keren per jaar zullen ze deelnemen aan 

een netwerkbi jeenkomst om elkaar te ontmoeten en 

ervaringen uit te wisselen. 

De eerste netwerkbi jeenkomst werd georganiseerd 

door de lokale wsw-consulent van Programma VCP, 

Klaverblad Zeeland en PhiladelphiaSupport. 

Zelf een ne twerk s tar ten 

Wilt u als wsw-raad met andere raden in contact 

komen om informatie uit te wisselen? Vraag aan 

uw gemeente wie een dergelijke bijeenkomst kan 

organiseren. U kunt beginnen met een ontmoeting 

tussen wsw-raden uit uw buurgemeenten, of 

wsw-raden in uw regio. • 



In 2008 zijn belangrijke wijzigingen in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) ingegaan. 
Met subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft VCP 
voorlichting gegeven aan wsw'ers over de veranderingen. Ook heeft VCP beginnende wsw-
raden ondersteund. De subsidie voor deze projecten eindigt op 31 december 2009. VCP heeft 
zelf geen middelen om wsw-voorlichting te geven of om wsw-raden apart te ondersteunen 

Informatie voor wsw'ers 
De voorlichting over de veranderingen in de Wsw wordt dit 

jaar grotendeels afgerond 

• Tot 31 januari 2010 kunnen wsw'ers en wsw-raden met 

vragen over de Wsw en de uitvoering daarvan nog 

terecht bij de bestaande helpdesk/informatieli jn 

T 030 2846050, e-mail wsw-infolijn(dprogrammavcp nl 

• Vanaf 1 februari 2010 moeten wsw ers en wsw-raden 

met vragen naar hun gemeente 

Ondersteuning wsw-raden 
Vanaf 1 januari 2010 moeten wsw-raden voor informatie, 

vragen en advies naar hun gemeente 

Netwerk wsw-raden 
Enkele wsw-raden wil len samen een netwerk van 

wsw-raden oprichten VCP roept alle wsw-raden op om 

hierover met elkaar te spreken Dit kan bijvoorbeeld via 

het forum op de website van Programma VCP VCPnet 

Toekomst 
De afgelopen maanden heeft VCP met het ministerie van 

SZW gesproken over een eventuele voortzetting van de 

bestaande helpdesk/informatielijn voor wsw ers en 

wsw-raden Het ministerie heeft echter nog geen toezeg

gingen gedaan VCP blijft tot het einde van de projecten met 

relevante partijen overleggen over mogelijkheden om de 

helpdesk/informatielijn tijdelijk voort te zetten Om zowel 

wsw ers als wsw-raden van dienst te zijn, zal Programma 

VCP de volgende dingen doen 

• VCP houdt de helpdesk/informatiel i jn voor wsw ers en 

wsw-raden ti jdeli jk open tot 31 januari 2010 T 030 

2846050 [ma-do, 10 00-12 00 uur en 14 00-16 00 uur), 

e-mai l wsw-infol i jnOprogrammavcp nl 

• VCP schri j f t samen met de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG) een handreiking die gemeenten helpt 

bij het voorlichten van wsw'ers 

• VCP heeft een netwerk ontwikkeld van coaches die 

ervaring hebben met het begeleiden van wsw-raden 

Wsw-raden die ondersteuning nodig hebben, kunnen 

contact opnemen met VCP 

• Op de VCP-website is informatie over de Wsw en over 

inspraak Wsw te vinden bij het thema Werk Hier 

staan de Wegwijzer Wsw (met informatie over de 

veranderingen in de Wsw), presentaties, folders over 

de veranderingen (voorlichtingsmateriaal voor 

wsw ers) en een overzicht van organisaties waar 

wsw ers terecht kunnen als ze hulp nodig hebben met 

de Wsw Deze producten worden vanaf 31 december 

2009 echter niet meer geactualiseerd 
1 De specifieke informatie voor wsw-raden staat ook op 

de VCP-site, maar achter wachtwoord Wsw-raden die 

hiervan gebruik wi l len maken, kunnen zich aanmelden 

voor VCPnet 

Effectieve communicatie voor mensen met een 
beperking? 10 gouden tips 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Houd bij het schrijven een vooraf bepaalde doelgroep voor ogen 

Houd zinnen kort (gemiddeld 7 woorden maximum 10 woorden) 

Gebruik eenvoudige, veelvoorkomende woorden 

Gebruik geen abstracte begrippen of beeldspraak 

Als het niet anders kan, leg dan de woorden goed uit 

Een zichtbare structuur in de tekst helpt bij het begrijpen 

Bied informatie stap voor stap aan 

8 Geef slechts een boodschap per alinea 

9 Tekeningen of pictogrammen om de boodschap te ondersteunen 

10 Houd rekening met mensen met visuele beperkingen 

Goed functioneren van een wsw-raad? 10 gouden tips 
1 Maak een werkplan waarin je de taken van de wsw-raad en 

van de leden vaststelt 

2 Zorg datje begrijpelijke en onafhankelijke informatie krijgt 

3 Regelje ondersteuning Zorg voor een budget voor 

organisatie, administratie, publicatie en deskundigheid 

4 Bouw een goede relatie op met de gemeente 

5 Wees professioneel Weet waarover je praat en met 

wie, communiceer duidelijk, maak duidelijke adviezen, 

zorg voor (externe) deskundigheid 

6 Betrek je achterban bij het werk van de wsw-raad, 

houd ook rekening met hun mening 

7 Evalueer jaarlijks je eigen functioneren als wsw-raad 

Let op samenwerking met de Gemeente (bestuur 

Gemeenschappelijke Regeling) en anderen, zoals OR of 

belangenorganisaties 

8 Presenteer je naar de buitenwereld als een raad met een stem 

9 Kom op voor je eigen belangen en respecteer de 

mening van een ander, en luister daar ook naar 

10 Heb plezier in wat je doet1 

Erny Bannink/ 
Vormers, Utrecht 
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