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1.

OPENING EN MEDEDELINGEN
a) Mededelingen van de voorzitter en leden:
• Pieter de Graaf opent de vergadering, en heet alle aanwezigen welkom.
Hij vertelt dat hij vandaag wederom als plaatsvervangend voorzitter de
vergadering zal leiden. Er zijn vandaag twee leden afwezig: Fawzy Said
en Frank Schoolderman.
b) Vaststelling van de agenda:
De agenda wordt vastgesteld.

2.

POSTZAKEN
Reactie op advies inzake Koersdocument Doorontwikkeling CMO, 8 februari 2018
De voorzitter geeft aan dat hij namens de betrokken leden uit de Adviesraad VWI wel
mag stellen dat men zeer teleurgesteld is in deze karige schriftelijke reactie op het
uitgebrachte advies inzake het Koersdocument Doorontwikkeling CMO. De voorzitter
spreekt over een nietszeggend antwoord, waarin totaal niet inhoudelijk wordt ingegaan
op de aangedragen adviespunten. De voorzitter geeft aan dat het goed zou zijn om hier
met de Adviesraad Wmo na maandag 5 maart a.s. even contact over op te nemen, om
mogelijk te komen tot een gezamenlijke reactie vanuit de beide adviesraden. Daarbij zou
het wellicht ook goed zijn om nog eens te benadrukken dat het thema werk en inkomen
ook zeer onderbelicht is in het Koersdocument. Hilda Wetemans is het hiermee eens,
maar geeft tegelijkertijd aan dat met betrekking tot het gebrek aan aandacht voor het
gebied van werk en inkomen de Adviesraad VWI zelf ook een steek heeft laten vallen in
het uitgebrachte advies.
Aangezien de PMA bijeenkomst van donderdag 22 februari jl. een consultatie was, waar
dus nog een vervolg op komt, is het volgens Hilda Wetemans nog het onderzoeken
waard in hoeverre het mogelijk is om de aandacht voor werk en inkomen alsnog in het
stuk te kunnen fietsen.
De overige postzaken worden ter kennisgeving aangenomen.

3.

VERSLAG VORIGE VERGADERING
a. Verslag openbare vergadering d.d. 30 januari jl.
•

Pagina 10; Harry Rietberg wijst op de zin “De voorzitter herinnert de leden aan
de introductiebijeenkomst ‘Besluitvorming in Apeldoorn’ bestemd voor de beide
adviesraden, die zal plaatsvinden op vrijdagmiddag 9 februari a.s. vanaf 13.00
uur”, en hij vraagt naar de ervaringen van de leden die bij deze bijeenkomst
aanwezig waren. Diverse leden geven aan dat zij het plezierige, zinvolle en
leerzame bijeenkomst vonden. Hierbij wordt wel de kanttekening gemaakt dat er
voor deze bijeenkomst ongeveer twee uur was uitgetrokken, maar het zou beter
zijn om hier echt een volledig dagdeel voor te reserveren. De voorzitter vraagt
aan de ambtelijk secretaris of hij deze feedback zou willen delen met Joep
Peters, met daarbij de opmerking dat de Adviesraad VWI hoopt dat als er weer
een aantal nieuwe leden zijn, nogmaals een dergelijke sessie georganiseerd kan
worden.

Het verslag wordt vastgesteld.
b. Actie- en besluitenlijst
• 1801-5; De voorzitter vraagt aan de werkgroepen om nog eens goed na te
denken over input, ideeën en suggesties die vanuit de Adviesraad VWI aan een
nieuw college en een nieuwe wethouder kunnen worden meegegeven, zodat
daar binnenkort een schriftelijke bundeling van opgesteld kan worden.
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c. Lijst schriftelijke adviezen
De voorzitter constateert dat bij een aantal adviezen de kolom ‘Resultaat’ nog ingevuld
moet worden. Hij vraagt aan de betrokken werkgroepen om zich hier nog eens over te
buigen. Harry Rietberg vraagt aan de ambtelijk secretaris of hij dit overzicht ook met hem
kan delen zodat het toegevoegd kan worden aan het jaarverslag.

4.

LOPEND EN VOORGENOMEN BELEID (JANNEKE OUDE ALINK EN JEROEN
MEESTER)
De voorzitter heet Janneke Oude Alink en Jeroen Meester welkom in de vergadering.
Jeroen Meester vertelt dat hij de opvolger is van Tom van Timmeren als het gaat om het
aanschuiven vanuit het MT van Activering & Inkomen in de openbare vergadering van de
Adviesraad VWI. Jeroen Meester stelt zichzelf voor aan de leden van de Adviesraad
VWI, en hij vertelt dat hij binnen de eenheid Activering & Inkomen momenteel leiding
geeft aan het team SUT, dat zich bezighoudt met onder andere schuldhulpverlening en
uitbetalen. Hij vertelt dat hij in het verleden al wel enkele keren in deze vergadering is
geweest als gastspreker, en hij heeft in de afgelopen periode veel contact gehad met
Jacques van Meurs omtrent RISC.
Janneke Oude Alink vertelt dat er momenteel hard wordt gewerkt aan het opstellen van
de Jaarmonitor Sociaal Domein 2017, waarvan de publicatie medio juni wordt verwacht.
Daarnaast zijn er op dit moment volgens Janneke Oude Alink een aantal positieve
ontwikkelingen waarneembaar. Als het gaat om het thema Educatie zijn er in de
afgelopen periode weer meer mensen bereikt, daarnaast is het ook positief te melden dat
de uitstroom van de statushouders richting werk op gang komt. Janneke Oude Alink
concludeert dat de zaken die men zich had voorgenomen in 2017 nu langzaamaan zijn
beslag gaan krijgen, en men zal dit in 2018 weer voortvarend verder oppakken. Dit geldt
volgens Janneke Oude Alink ook voor allerlei activiteiten in de wijk die worden opgepakt
via de activeringscoaches, ter stimulering van het meer laten participeren van mensen in
de wijk. Janneke Oude Alink geeft aan dat de Jaarmonitor Sociaal Domein 2017 hier ook
een verdiepend overzicht van zal geven.
De voorzitter geeft aan dat hij enige tijd geleden namens de Klankbordgroep Integratie
een mail naar Janneke Oude Alink had gestuurd met de vraag of het mogelijk is om weer
eens om tafel te gaan om bij te praten over de actuele ontwikkelingen rondom
statushouders. De voorzitter heeft hier tot nu toe nog geen reactie op ontvangen, en hij
vraagt of het alsnog mogelijk is om een dergelijke afspraak te maken. Janneke Oude
Alink geeft aan dat dit zeker mogelijk is, en zij zal een datumvoorstel sturen naar de
klankbordgroep.
Harry Rietberg geeft aan dat hij een vraag heeft ontvangen van het Adviesraad Wmo lid
Gurdev Singh, die vandaag niet op de publieke tribune kon aanschuiven, met het verzoek
om deze vraag aan Janneke Oude Alink voor te leggen. Het betreft een vraag over de
subsidietoekenning inzake de taalbevordering van ouderen en migrantenkinderen.
Afgesproken wordt dat deze mail via de ambtelijk secretaris wordt doorgezet naar
Janneke Oude Alink, zodat zij vervolgens het antwoord direct kan sturen naar Gurdev
Singh.
Jeroen Meester geeft aan nog even terug te willen komen op de vorige vergadering, en
citeert de volgende zin uit het verslag van de openbare vergadering van 30 januari jl.:
“Hilda Wetemans vult aan dat in dat kader onlangs via de ambtelijk secretaris aan Tom
van Timmeren het verzoek is gedaan om een naam te geven van een contactambtenaar
als het gaat om het thema klantbejegening en klanttevredenheid, zodat er met deze
ambtenaar hierover gesproken kan worden”. Jeroen Meester vertelt dat hij vorige week
hier een overleg over heeft gehad, en hij kan mededelen dat Fleur Heinz, teammanager
van KCC-A (het voormalige ISP) de contactambtenaar is wat betreft het thema
klantbejegening. Afgesproken wordt dat de ambtelijk secretaris de contactgegevens van
de leden André van Gessel en Frank Schoolderman deelt met Jeroen Meester, zodat hij
in overleg met Fleur Heinz een afspraak kan inplannen. Het idee is daarbij om ook
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iemand vanuit de eenheid Activering & Inkomen aan dit periodiek overleg te laten
deelnemen. Jeroen Meester vertelt daarnaast dat hij de beleidsambtenaar die verbonden
is aan het thema klanttevredenheid nog niet heeft kunnen spreken, zodra de naam van
deze contactambtenaar ook definitief is zal hij deze informatie delen met de Adviesraad
VWI via de ambtelijk secretaris.
Sjanie Donker geeft aan dat zij nog een vraag wil stellen met betrekking tot het
experiment Regelluw. Zij vertelt dat deelnemers aan dit experiment bepaalde
bijverdiensten mogen hebben en houden, en zij vraagt of hier ook een grens aan wordt
gesteld. Janneke Oude Alink legt uit dat dit experiment wordt uitgevoerd binnen de
kaders van de huidige Participatiewet. Jeroen Meester vult aan dat er wel gebruik wordt
gemaakt van de vrijlating die toegepast mag worden als het gaat om inkomsten. Uit zijn
hoofd gezegd is dat volgens Jeroen Meester zes maanden lang 25%, en dat valt binnen
de wet en geldt voor iedereen met een uitkering. Janneke Oude Alink merkt op dat
binnen de Participatiewet eigenlijk meer mogelijk is dan je soms denkt, en binnen de
kaders van deze wet kun je prima experimenteren. Dat wil overigens niet zeggen dat je
geen controle hebt, want men moet zich gewoon aan de spelregels van de wet houden;
maar je kunt wel op een andere manier met elkaar gaan werken. Dat is volgens Janneke
Oude Alink ook iets wat zich nu zo langzamerhand wel laat zien. De positieve reacties
van klanten en trajectregisseurs bemoedigen daarin ook zeker.
Sjanie Donker geeft aan dat het experiment Regelluw bestaat uit een drietal groepen:
een groep met de nadruk op eigen regie, een groep met de nadruk op extra aandacht en
ondersteuning en een groep met een reguliere behandeling. Sjanie Donker vraagt of het
voor een deelnemer uit de groep met de nadruk op eigen regie mogelijk is om ook in
aanmerking te komen voor extra ondersteuning, indien hij of zij daaraan behoefte heeft.
Janneke Oude Alink legt uit dat dit absoluut het geval is, en dat is volgens haar ook het
interessante van de groep met de nadruk op de eigen regie; men kan zelf aangeven of
men veel of weinig ondersteuning zou willen hebben. En het is volgens Janneke Oude
Alink in zekere zin ook wel spannend hoe mensen dat voor henzelf vorm gaan geven.

5.

De voorzitter bedankt Janneke Oude Alink en Jeroen Meester voor hun aanwezigheid en
bijdragen in de vergadering.
WERKGROEPEN & KLANKBORDGROEPEN
Werkgroep Werk & Participeren
Jacques van Meurs vertelt dat hij onlangs heeft gesproken met Erik van der Veen
van Werkbedrijf Lucrato over het Arbeidsmarktbewerkingsplan. Erik van der Veen
gaf tijdens het gesprek aan dat hij het niet zinvol vindt om met Jacques van Meurs
diep inhoudelijk in te gaan op dit plan, maar Erik van der Veen heeft naar aanleiding
daarvan Jacques van Meurs wel in contact gebracht met Kim Ponsen
(accountmanager bij Werkbedrijf Lucrato). Zij vertelde dat Werkbedrijf Lucrato vanaf
maart branchegericht gaat werken, en zij stelde voor dat Jacques van Meurs eens
van gedachten wisselt met de diverse vertegenwoordigers van branches als het
gaat om het handen en voeten geven aan het Arbeidsmarktbewerkingsplan.
Jacques van Meurs geeft aan dit gesprek te willen voeren, om daar vervolgens in de
vergadering van de Adviesraad VWI verslag van te doen; waarna bepaald kan
worden of er meerdere leden betrokken moeten worden bij mogelijke vervolgacties.
Jacques van Meurs vertelt verder dat hij heeft geconstateerd dat de gemeenten
Voorst, Brummen en ook Heerde meer richting Apeldoorn bewegen met betrekking
tot SW-activiteiten die het Werkbedrijf Lucrato raken. Volgens Jacques van Meurs
een opvallende constatering, omdat hij eerder de indruk had dat Brummen en
Voorst meer richting Delta in Zutphen zouden bewegen, maar dat is volgens hem
dus niet het geval. Jacques van Meurs geeft aan dat er inhoudelijk ook is gesproken
over de vervanging van Wilma van Teeckelenburgh in de Adviesraad VWI na
december. Dat wordt momenteel op directieniveau besproken, volgens Jacques van
Meurs heeft men al wel een kandidaat op het oog, maar dit moet eerst intern nog
afgestemd worden. Verder werd in het gesprek duidelijk dat FactorWerk een interne
nieuwssite heeft voor de ambtenaren die mensen richting de arbeidsmarkt helpen.
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Jacques van Meurs geeft aan dat hij ook graag toegang tot deze site zou willen
hebben, maar daar is hij nog in gesprek over. Ten slotte vertelt Jacques van Meurs
dat hij ook een overleg heeft gehad met Astrid Willemsen, stadsdeelregisseur Zorg
van stadsdeel Noordoost. Uit dit gesprek werd duidelijk dat er behoefte is vanuit de
stadsdelen om meer ondersteund te worden op het gebied van werk en inkomen
vanuit Activering & Inkomen, en dat is volgens Jacques van Meurs ook een goed
punt voor de Adviesraad VWI om in het oog te houden. Pieter de Graaf pleit ervoor
om te spreken over CMO’s in plaats van stadsdelen, als het gaat over integrale
samenwerking tussen de diensten. Om te voorkomen dat er verwarring ontstaat als
er de ene keer over stadsdelen en de andere keer over CMO’s wordt gesproken.
Sjanie Donker stelt een vraag naar aanleiding van het werkgroepverslag van 8
januari jl., en zij wijst op de zin: “FactorWerk werkt met een klantverkenner (Sonar)”
en verder in het verslag: “Sonarsysteem/klantverkenner: Apeldoorn doet er weinig
mee”. Sjanie Donker vindt dit een beetje met elkaar in tegenspraak, en vraagt hoe
dit nu precies zit. Jacques van Meurs vertelt dat de werkgevers daar tot op heden
nog weinig gebruik van maken; wellicht had dit volgens hem in het verslag ook
specifieker geformuleerd moeten worden.
Werkgroep Inkomen
Hilda Wetemans vertelt dat zij niet veel aanvullingen heeft op het meegezonden
verslag van de werkgroep. Zij vertelt dat Harry Rietberg al veel heeft gedaan voor
het opstellen van het jaarverslag. Verder zijn er binnen de werkgroep ook zorgen
uitgesproken over de ontwikkelingen rondom de website. De voorzitter reageert dat
het inmiddels is gelukt om een afspraak met Wipesoft te maken; dit gesprek zal
plaatsvinden op 17 april a.s. Vervolgens kan direct het een en ander aangepast en
bijgewerkt worden. Ten slotte vertelt Hilda Wetemans dat men de leesgroep
inmiddels duidelijk heeft gevonden; de leesgroep kreeg onlangs 26 stukken ter
lezing aangeboden. Volgens Hilda Wetemans is dit sowieso al een onmogelijke
opgave, maar zij vindt het ook vreemd dat er bij diverse stukken staat aangegeven
dat deze teksten al op de website te vinden zijn, terwijl de leesgroep er tegelijkertijd
nog naar moet kijken.
Werkgroep Integraal Beleid
Geen mededelingen.
Klankbordgroep Sociaal Vangnet
Harry Rietberg vertelt dat op 9 april a.s. een nieuwe bijeenkomst zal plaatsvinden.
Hilda Wetemans vult aan dat de leden van de klankbordgroep onlangs met de
beleidsambtenaren hebben bijgepraat, maar er is momenteel weinig nieuws onder
de horizon.
Klankbordgroep Participatie
Jacques van Meurs vertelt dat de klankbordgroep niet bijeen is geweest. Maar gelet
op zijn gesprekken met Erik van der Veen en Kim Ponsen is de uitwerking van het
branchegericht werken door Werkbedrijf Lucrato wel een thema dat volgens
Jacques van Meurs binnenkort in klankbordgroepverband besproken zal worden.
Klankbordgroep Integratie
De voorzitter vertelt dat de klankbordgroep momenteel werkt aan de
voorbereidingen van de cliënteninformatiebijeenkomst. Daarnaast zal de
klankbordgroep ook aanwezig zijn bij de conferentie Integratie: Maak het samen
waar als samenleving op maandagavond 12 maart a.s. in Epe.
Klankbordgroep Jeugd
Frenk Lip vertelt dat er onlangs een bezoek is gebracht aan de Hoenderloo Groep,
en uit het bijbehorende gesprek dat daar plaatsvond kwam een opmerkelijke
constatering naar voren; op het gebied van werk en inkomen maakt men een
beweging richting maatwerk, terwijl op het gebied van de Wmo men juist de
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tegengestelde richting op beweegt. Op deze manier is het niet mogelijk om voor elke
jongere een juist aangepast traject op te zetten. Met als gevolg dat er jongeren zijn
die uiteindelijk zonder papieren en zonder voldoende vaardigheden op straat komen
te staan aan het einde van hun periode bij de Hoenderloo Groep; en zij dus ook
niets hebben om op terug te kunnen vallen. Frenk Lip spreekt van een
zorgwekkende situatie, en hij geeft aan dat hier binnen de klankbordgroep ook nog
verder over gesproken zal worden. Daarnaast heeft de klankbordgroep eind maart
een overleg met Pactum, de pleegzorgaanbieder in deze regio, om te spreken over
de mogelijke consequenties van het verhogen van de leeftijdsgrens van 18 naar 21
jaar.
Klankbordgroep Vervoer
Pieter Holtrigter vertelt dat er een prettig kennismakingsgesprek heeft
plaatsgevonden met beleidsambtenaar Patricia Douma, de opvolgster van Marijke
Eppink. Volgens Pieter Holtrigter bood dit gesprek perspectief op een intensieve en
vruchtbare toekomstige samenwerking tussen de klankbordgroep en Patricia
Douma.
Klankbordgroep Wonen
Pieter Holtrigter vertelt dat de stand van zaken rondom de Woonagenda nog
ongewijzigd is ten opzichte van de vorige vergadering; deze is nog altijd niet
gepubliceerd. Verder is de klankbordgroep uitgenodigd voor de bijeenkomst
Omgevingsvisie kick-off Apeldoorn 2030 op maandagmiddag 5 maart a.s.
Klankbordgroep Wmo-loket
Hilda Wetemans geeft aan dat de klankbordgroep Wmo-loket heeft gesproken over
de toegevoegde waarde van de voortzetting van deze klankbordgroep, en toen is
besloten om het toch nog een kans te geven. Op donderdag 22 maart a.s. staat er
weer een overleg met het Wmo-loket ingepland.
Ad-hoc projectgroep Experiment Regelluw: ‘Zelf aan het stuur, en op maat’
Geen mededelingen.
Ad-hoc projectgroep Programma Activering & Participatie
Een vervolgbijeenkomst staat ingepland op dinsdagochtend 20 maart a.s. om 09.30
uur.
Projectgroep Monitoring regelgeving sociaal domein
Een vervolgbijeenkomst staat ingepland op donderdagochtend 15 maart a.s. om
09.00 uur.
Actuele ontwikkelingen rondom de Regionale Cliëntenraad (RCR)
Jacques van Meurs vertelt dat het Arbeidsmarktbewerkingsplan aan de orde is
geweest, en dit wordt nu lokaal teruggekoppeld door de leden. Vervolgens worden
de reacties verzameld en op donderdag 15 maart a.s. in de vergadering besproken.
Waarna er mogelijk een advies hierover wordt opgesteld in de richting van het
bestuur van FactorWerk. Verder zal tijdens de vergadering van 15 maart a.s. ook de
Trendrapportage Derde Kwartaal 2017 besproken worden.
Pieter de Graaf merkt op dat Rinus van der Meer binnenkort benoemd zal worden
tot voorzitter van de Adviesraad VWI. In het verleden is afgesproken dat de
onafhankelijk voorzitter van de Adviesraad VWI geen zitting neemt in de RCR, en hij
vraagt of er al is nagedacht hoe hiermee om te gaan. Rinus van der Meer geeft aan
het logisch te vinden dat hij stopt met zijn werkzaamheden voor de RCR als hij is
benoemd tot voorzitter van de Adviesraad VWI. De voorzitter vraagt aan de leden
van de Adviesraad VWI om na te denken over de vraag wie Rinus van der Meer zou
willen en kunnen opvolgen binnen de RCR.
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8.

RONDVRAAG EN SLUITING
Sjanie Donker geeft aan dat er tijdens deze vergadering werd gesproken over de
leesgroep, waarbij zij het al opmerkelijk vond dat zij deze stukken niet had gezien. Sjanie
Donker constateert dat zij blijkbaar geen zitting meer neemt in de leesgroep, en zij geeft
aan dat zij graag had gewild dat dit met haar was gecommuniceerd. De voorzitter geeft
aan dat deze wijziging hem onbekend is.
Harry Rietberg vraagt aan de ambtelijk secretaris wat de stand van zaken is met
betrekking tot de tweede vertegenwoordiger vanuit de gemeente Heerde in de
Adviesraad VWI. De ambtelijk secretaris vertelt dat hij hier onlangs contact over heeft
gehad met Erna Palland, de betrokken beleidsambtenaar van de gemeente Heerde. Zij
vertelde dat men een kandidaat op het oog had binnen de Adviesraad Sociaal Domein
(ASD) Heerde, maar dit ging uiteindelijk toch niet door. Binnenkort wordt er weer een
vacaturetekst uitgezet in het kader van het werven van leden voor de ASD Heerde, en de
hoop is dat daar ook een kandidaat tussen zit die naast Rob Rosendal vanuit de
gemeente Heerde zitting kan nemen in de Adviesraad VWI.
Hilda Wetemans vertelt dat zij betrokken is bij de voorbereiding van een
verkiezingsvoorlichtingsbijeenkomst bestemd voor mensen met een verstandelijke
beperking en/of mensen die begeleiding krijgen. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op
dinsdagavond 6 maart a.s. vanaf 18.30 uur in De Raadzaal van het Stadhuis Apeldoorn.
Hilda Wetemans geeft aan dat het misschien niet direct het speerpunt is van de leden
van de Adviesraad VWI, maar de leden zijn vrij en welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Hilda Wetemans spreekt over een leuke en informatieve bijeenkomst, waarbij het ook
goed is om te zien welke vragen er leven onder deze doelgroep.
De voorzitter vertelt dat de volgende openbare vergadering op dinsdag 27 maart a.s.,
vanaf 14.00 uur, zal plaatsvinden in Epe. De voorzitter vraagt aan de werkgroepen om
even onderling goede afspraken te maken omtrent het vervoer naar Epe op deze
middag. De ambtelijk secretaris vult aan dat hij op dinsdag 6 maart a.s. een
voorbereidingsoverleg heeft met betrekking tot de komende openbare vergadering. Hij
vertelt dat de wethouder van Epe ook zal aanschuiven in deze vergadering, en hij geeft
aan dat het goed zou zijn om de wethouder van tevoren een aantal vragen en/of
onderwerpen voor te leggen ter voorbereiding van zijn agendapunt. De ambtelijk
secretaris vraagt aan Albert Vos en Manja Pauwels ook nog even na te denken over
specifieke lokale vragen. Afgesproken wordt om suggesties bij de ambtelijk secretaris in
te dienen.
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit deze openbare
vergadering.

6

