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Thema
Bijdrage ter verbetering 
van de dienstverlening 

aan de cliënt

Voorgedragen
17 kandidaten

Winnaars
Juryprijs: Cliëntenraad UWV 

AG regio Zuid-West
Publieksprijs: Steunpunt
Uitkeringsgerechtigden 

Noord-Holland

pagina 8

2008

Thema
Beste communicatie

Voorgedragen
18 kandidaten

Winnaars
Juryprijs: Klantenraad 

Werk & Bijstand Tilburg
Publieksprijs: TVZ11 

Noord-Brabant
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* 2012 
Dit boekje is gedrukt voor 
het bekend worden van de
winnaar van de Publieksprijs
2012. Zie voor de winnaar op
www.landelijkeclientenraad.nl.
De Inspiratieprijs is ingesteld
in het kader van het 10-jarig
bestaan van de LCR. De prijs
gaat naar een goed voorbeeld
waarvan het resultaat nog
niet direct meetbaar is. Elk
jaar bepaalt de jury afhankelijk
van de voordrachten of zij de
inspiratieprijs uitreikt.
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Thema
Beste cliëntenparticipatie 

op het werkplein

Voorgedragen
10 kandidaten

Winnaars
Juryprijs: Klankbordgroep

Amstel-Venen
Publieksprijs: Cliëntenraad 

De Brug, Breda
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Thema
Doeltreffende 

cliëntenparticipatie

Voorgedragen
9 kandidaten

Winnaars
Juryprijs: Cliëntenraad Sociale

Zaken Zaanstad-Oostzaan
Publieksprijs: Cliëntenraad

SoZaWe Rotterdam
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Thema
Het bevorderen van de kwaliteit

van cliëntenparticipatie

Voorgedragen
14 kandidaten

Winnaars
Juryprijs: Cliëntenraad Sociale
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Wat vooraf ging

De Landelijke Cliëntenraad bestaat 10 jaar. Dit betekent dat ook de Cliënt in Beeld-prijs voor de

tiende keer wordt uitgereikt. Een prijs die is ingesteld om initiatieven in cliëntenparticipatie te

waarderen en voor het voetlicht te brengen. Dat lukt elk jaar weer en de prijswinnaars spreken

met hun initiatieven zeer tot de verbeelding. Elk jaar wijst een vakkundige jury uit een stapel

inzendingen een prijswinnaar aan. Tijdens het jaarlijkse LCR-congres kiezen de deelnemers uit

een videopresentatie van de genomineerden de winnaar van de publieksprijs.

In 2007 zijn de eerste vijf jaar Cliënt in Beeld-prijs gebundeld. Nu komen de volgende vijf aan

bod. Wie de voorbeelden doorneemt, komt tot de ontdekking dat cliëntenparticipatie een

belangrijke bijdrage levert aan de klantgerichte uitvoering van de sociale zekerheid. Dat heeft

de Inspectie Sociale Zaken ook geconstateerd in het rapport ‘De Cliënt Centraal’ dat op 

27 februari 2012 is verschenen. 

Cliëntenraden slagen erin via formele en informele wegen het beleid te beïnvloeden. Bij

gemeenten wordt maar liefst 80 procent van de adviezen overgenomen.* Ook het ministerie

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) erkent de waarde van cliëntenparticipatie. In

een reactie op het onderzoek 'De Cliënt Centraal' stelt minister Kamp van SZW: “Cliënten-

participatie houdt de uitvoeringsorganisaties scherp en leidt tot concrete verbetersuggesties. Dit is

een goede ontwikkeling en leidt tot goede resultaten.”

Toch is er nog veel te winnen op dit terrein. Uit hetzelfde onderzoek blijkt namelijk ook dat

maar liefst 20 procent van de gemeenten geen cliëntenraad heeft. 
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Werkpleinen
Er is de afgelopen jaren veel gebeurd binnen de cliëntenparticipatie. Zo is de functie van de 

onafhankelijk arbeidsadviseur eind 2010 verdwenen. Voor veel cliënten een jammerlijke ontwikkeling

omdat de arbeidsadviseur de positie van de cliënt versterkte. 

In 2009 moesten UWV en gemeenten nauw gaan samenwerken op de werkpleinen. Dit alles in het

kader van een integrale dienstverlening. Ook cliëntenparticipatie op de werkpleinen moest worden

opgezet. De LCR heeft zich hier in 2009 en 2010 op gericht en op veel plaatsen in het land voorlichtings-

bijeenkomsten georganiseerd. Helaas is de politieke werkelijkheid anders en wordt de verplichting

tot nauwe samenwerking alweer geschrapt. Ook cliëntenparticipatie op de werkpleinen is binnenkort

niet meer verplicht. Steeds meer gemeenten trekken zich terug waardoor werkpleinen weer 

uiteenvallen. Maar erger nog: hierdoor staat de dienstverlening op de tocht. 

Deze gebeurtenissen staan allemaal niet los van de Cliënt in Beeld-prijs. In 2010 zijn de prijzen

gegaan naar de beste vormen van cliëntenparticipatie op de werkpleinen. En een jaar eerder, in

2009, had het winnen van de prijs direct te maken met de arbeidsadviseur.

Goede voorbeelden
De waarde van de inbreng van alle prijswinnaars blijft in dit gewoel overeind. Zij bieden allen goede

voorbeelden voor een stevige cliëntenparticipatie in de sociale zekerheid. De inzendingen voor de

Cliënt in Beeld-prijs zijn elk jaar zonder uitzondering aansprekend, ook al komt het niet voor iedereen

tot een nominatie. Het geeft aan dat cliëntenparticipatie leeft.

De komende jaren zal er een kanteling in cliëntenparticipatie zichtbaar worden. Door decentralisatie



en een bredere kijk op mensen zal er meer verbinding gemaakt moeten worden met cliënten-

raden van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdzorg. Samenwerking gaat

ook spelen met cliëntenraden buiten het gemeentelijke domein zoals onderwijs en AWBZ.

Die omslag wordt op een bijzondere manier belicht bij de uitreiking van de Cliënt in Beeld-prijs

in dit jubileumjaar: er is een inspiratieprijs ingesteld die dit jaar gaat naar een initiatief dat

niet op het terrein van de sociale zekerheid ligt. Het bevorderen van de kwaliteit van 

cliëntenparticipatie krijgt zo een verbreding. De LCR bouwt samen met andere cliënten-

organisaties verder aan cliëntenparticipatie 2.0.

Wij zien u graag terug over 5 jaar om dan opnieuw de balans op te maken.

Den Haag, maart 2012

* 

Zo blijkt het het rapport 'De Cliënt Centraal' van de Inspectie Werk en Inkomen dat op 

27 februari 2012 is gepresenteerd.
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2008
Thema: Bijdrage ter verbetering van de dienstverlening aan de cliënt

Voorgedragen: 17 kandidaten

Winnaar juryprijs: Cliëntenraad UWV AG regio Zuid-West

Winnaar publieksprijs: Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Noord-Holland



Winnaar juryprijs

Cliëntenraad UWV AG regio Zuid-West
Cliëntenraadsleden analyseerden de werkwijze tijdens de medische keuring omdat cliënten de

bejegening niet goed vonden. De werkwijze was: de verzekeringsarts stelt na de keuring een

gespreksverslag en een kritische functiemogelijkhedenlijst op. Dat is een opsomming en beoordeling

van alle beperkingen van een cliënt. Deze informatie gaat naar de arbeidsdeskundige en pas op

dat moment hoort de cliënt wat de bevindingen zijn van de verzekeringsarts.

De Cliëntenraad adviseerde: geef de cliënt de informatie van de verzekeringsarts vóór het contact

met de arbeidsdeskundige. Zo kan de cliënt goed voorbereid het gesprek ingaan met de arbeids-

deskundige. De regiodirecteur heeft deze werkwijze overgenomen. Het zou een goede zaak zijn

als deze werkwijze UWV-breed werd ingevoerd.

Winnaar publieksprijs

Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Noord-Holland (SUNH)

Op verschillende terreinen verricht SUNH ondersteunende diensten waar ook cliënten hun voordeel

mee kunnen doen, zoals het bieden van een helpdesk. Het is een voorbeeld van een door vrij-

willigers en uitkeringsgerechtigden gedragen organisatie. Daarmee is aan een wezenlijk aspect

van de prijs voldaan en een nominatie binnengehaald.

92 0 0 8
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Eervolle vermelding

Adviesraad Minimabeleid Midden-Drenthe 
Deze adviesraad heeft resultaten geboekt als de invoering van een spreekuur door een sociaal

raadsvrouw, computers voor minima met kinderen van 7-17 jaar, gemakkelijke toegang tot rege-

lingen door vereenvoudiging van formulieren, laagdrempelig cursusaanbod. De samenwerking

met betrokken partijen dient als voorbeeld voor anderen. 

Genomineerd, maar geen prijswinnaar

Cliëntenraad UWV WW Noord
De cliëntenraad heeft een 2-daagse ‘toekomstwerkplaats’ georganiseerd. Het thema was: ‘Werk,

in casu het traject met de re-integratiecoach’. Een toekomstwerkplaats is een methode waarbij op

systematische wijze knelpunten in haalbare ideeën worden omgezet. Deelnemers zijn zeer te

spreken over de methode en de opbrengst tijdens en na de 2-daagse. 

112 0 0 8
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Hoe gaat het nu met prijswinnaar Jan de Wit, voorzitter cliëntenraad UWV?

“We hebben echt een behoorlijke verandering teweeg gebracht”, zegt Jan de Wit, voormalig

voorzitter van de Cliëntenraad UWV AG regio Zuidwest. “Dit is een typische win-win situatie.

Voor de cliënten is het prettiger, omdat ze de verzekeringsarts kunnen aanspreken op zijn

bevindingen. Voor de organisatie bracht het veel rust met minder bezwaar- en beroeps-

procedures. De arbeidsdeskundige op zijn beurt, krijgt minder boze cliënten voor zich, maar

kan zich richten op de inhoud.”

Het idee heeft veel navolging gekregen. In heel Nederland wordt nu op deze manier

gewerkt. De cliëntenraad heeft meer goede ideeën. Over de informatieverstrekking bijvoorbeeld.

“Voor cliënten van het UWV is dat gewoon erg belangrijk. Daar strijden we voor.” 

De besteding van het prijzengeld hebben ze gedaan in de lijn van hun werk. “We hebben

het geschonken aan de organisatie Dress for success. Mensen die lang uit de roulatie zijn,

kunnen daar terecht voor advies over hun voorkomen. Ze krijgen eventueel een pak of een jurk

en voelen zich veel zekerder bij sollicitatiegesprekken. Dat scheelt al heel veel en daardoor

hebben ze meer kansen op de arbeidsmarkt. Uiteindelijk draait het daar natuurlijk allemaal om."

132 0 0 8
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Hoe gaat het nu met prijswinnaar Fons Ruijter, secretaris SUNH?

De vrijwilliger, Hilda de Kruijff, zet zich niet meer in voor SUNH. Fons Ruijter, secretaris van

het steunpunt legt uit wat er sinds het winnen van de publieksprijs is gebeurd. “We hebben

nog wel een helpdesk en het bijzondere is nog altijd dat er mensen zitten die weten waar-

over ze het hebben. Maar het is wel minder geworden. Dat komt deels doordat de cliënten-

raden WWB zijn ontstaan. Gemeenten ondersteunen die cliëntenraden wel maar de andere

initiatieven niet. Dat is ook best begrijpelijk, maar wij opereren boven de gemeenten en

proberen één lijn te trekken, zodat alle gemeenten hetzelfde beleid voeren. Dat is niet 

zo gemakkelijk, omdat veel cliëntenraden erg lokaal denken. Ook dat is logisch, omdat 

uitkeringsgerechtigden daarmee te maken krijgen. Wij willen alleen dat er geen grote 

verschillen meer zijn tussen aangrenzende gemeenten. We starten nu een nieuw IJmond-

overleg Midden-Kennemerland. Daarin werken we met 4-5 gemeenten samen en bespreken

we elkaars problemen. Zo kan je ook altijd weer van elkaar leren en hoef je niet opnieuw

het wiel uit te vinden. Ik denk dat dat erg waardevol is.”

152 0 0 8
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2009
Thema: Beste communicatie

Voorgedragen: 18 kandidaten

Winnaar juryprijs: Klantenraad Werk & Bijstand Tilburg

Winnaar publieksprijs: TVZ11 Noord-Brabant



Winnaar juryprijs

Klantenraad Werk & Bijstand Tilburg
De jury heeft unaniem besloten de Cliënt in Beeld-Prijs 2009 toe te kennen aan de Klantenraad

Werk en Bijstand Tilburg. Zij heeft bewerkstelligd dat bijstandgerechtigden het recht hebben een

onafhankelijke second opinion te vragen. De klantenraad voldoet aan alle aspecten van de prijs:

het gegeven van het recht op de second opinion is innovatief, heeft een voorbeeldfunctie voor

andere cliëntenraden, en de communicatie hierover naar de achterban is simpel, maar zeer effectief.

Bovendien is het recht op een onafhankelijke second spinion een nieuwe insteek voor de 

communicatie tussen cliënt en professional / medewerker van de Sociale Dienst. 

Winnaar publieksprijs

TVZ11 Noord-Brabant
Spoetnik Media heeft voor Omroep Brabant 13 uitzendingen gemaakt met, over en door verstan-

delijk gehandicapten. De programma’s hebben een – voor een locale omroep – hoge kijkdichtheid

genoten. Het is een leuk en zinvol initiatief van Spoetnik Media waarbij deze doelgroep goed in

beeld komt. De zelfredzaamheid van de geportretteerde groep spreekt aan en oogst bewondering.

172 0 0 9
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Eervolle vermelding

Alle individuele professionals en vrijwilligers
De jury geeft alle individuele professionals en vrijwilligers die zijn voorgedragen een eervolle 

vermelding vanwege hun inzet en toewijding. 

Genomineerd maar geen prijswinnaars

Adviesraad Werk en Inkomen / Steunpunt Minima Humanitas Raalte
De cliëntenraad doet er alles aan om met de achterban te communiceren. Bijzonder is dat daarbij

ook gebruik gemaakt wordt van een massacommunicatiemiddel als de lokale TV en daarom 

vervult ‘Raalte’ een voorbeeldfunctie. 

Groepsgesprekken met cliënten en DWI Amsterdam
Het houden van gesprekken is zeer aansprekend, goedkoop en het is een effectieve manier 

om zaken beheersbaar te houden. De cliëntenraad heeft DWI ervan weten te overtuigen dat 

tevredenheidsonderzoeken niet het juiste beeld geven. Het is bijzonder positief dat beleidsmakers

en cliënten samenkomen door dit initiatief.

192 0 0 9
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Hoe gaat het nu met prijswinnaar Mariëtte van Bavel, Klantenraad W&B?

Hoewel de onafhankelijk arbeidsadviseur inmiddels niet meer bestaat, ziet de Klantenraad

Werk & Bijstand Tilburg nog altijd de grote waarde van deze functie. Beleidsmedewerker

Mariëtte van Bavel van de Klantenraad W&B: “Wij hebben destijds het recht op een second

opinion bedongen. Dat bestaat nog altijd, maar we zien dat sinds de onafhankelijk arbeids-

adviseur weg is, er steeds minder gebruik van wordt gemaakt. Nu kan de cliënt naar een

collega van zijn eigen klantmanager. Het kan best zijn dat die weer fris naar de gegevens

kijkt, maar zo voelt dat voor cliënten niet.”

De klantenraad vindt het belangrijk dat beslissingen goed afgewogen worden genomen.

Daarom staat informatie aan mensen die een beroep moeten doen op Sociale Zaken bij hen

hoog in het vaandel. “Het geld van de prijs hebben we besteed aan informatiemateriaal,

zoals brochures en folders die gericht zijn op de cliënten.”

Het winnen van de prijs heeft destijds veel aandacht getrokken. Vanuit allerlei organisaties

is gevraagd hoe zij het in Tilburg hadden geregeld. Het initiatief van de second opinion is

in de loop van de tijd overgenomen door diverse gemeenten. “Wij hebben wel een goede

positie”, zegt Mariëtte van Bavel. “In Tilburg volgen we het beleid op de voet. Klanten 

vertellen hun verhalen aan ons. Door die informatie weten we op uitvoerings- en beleids-

niveau de zaken geregeld toch te verbeteren voor de cliënten.”

212 0 0 9
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Hoe gaat het nu met prijswinnaar Jan Thijssen, Spoetnik Media?

“Die prijs heeft ons enorm veel reacties opgeleverd”, zegt Jan Thijssen. “We hebben nieuwe

sponsoren aangetrokken en ideeën uit kunnen werken. Dit jaar hebben we ook nog de

Brabant Zet Open-prijs gekregen voor het meest innovatieve project voor mensen met een

beperking in de maatschappij. Voor ons is dat belangrijk om nog meer fondsen te kunnen

werven en zo extra mensen aan de slag te helpen. We zijn een tweede serie gaan draaien

in Brabant. We hebben werkervaringsplekken aangeboden waardoor mensen een opleiding

kunnen krijgen bij televisie, radio én internet. Ze kunnen gewoon volop meedraaien en

stromen door naar andere banen. Daar is het ons om te doen.”

“Als een kandidaat wordt gepresenteerd, krijg je meteen te horen wat iemand nièt kan. We

moeten structuur bieden en niet te veel chaos creëren. Nou, het is hier een grote chaos en

daar is iedereen zó aan gewend. Dit is een kleine persoonlijke organisatie: het gewone

werk én de begeleiding doen we met twee tot drie man. Iedereen verwerft zich hier snel

een plekje.”

TVZ11 wordt binnenkort een zelfstandige stichting. Het initiatief groeit verder naar Zeeland,

Limburg en waarschijnlijk ook Overijssel. “Er wordt in onze samenleving zo raar omgegaan

met mensen met een verstandelijke beperking. Terwijl ze gewoon mee kunnen draaien. 

Je moet iederéén aanspreken op zijn eigen kracht.”

232 0 0 9
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2010
Thema: Beste cliëntenparticipatie op het werkplein

Voorgedragen: 10 kandidaten

Winnaar juryprijs: Klankbordgroep Amstel-Venen

Winnaar publieksprijs: Cliëntenraad De Brug, Breda



Winnaar juryprijs

Klankbordgroep Amstel-Venen
Deze cliëntenraad is vroeg begonnen, en heeft niet alleen een convenant opgesteld, maar heeft

daarin ook tips verwerkt voor andere cliëntenraden. De positieve insteek die door het hele traject

heen te herkennen is – er is voor gekozen om vooral te starten en met elkaar cliëntenparticipatie

op het werkplein vorm te geven – is zeer te waarderen. 

Het heeft geresulteerd in een convenant dat richtinggevend (niet-leidend) is. De toegevoegde

waarde van de tips en adviezen in het convenant maken het zeer bruikbaar als voorbeeld voor

andere cliëntenraden (in oprichting). 

Winnaar publieksprijs

Cliëntenraad De Brug, Breda
Cliëntenraad de Brug is al in 2008 begonnen met het instellen van een cliëntenraad op het werk-

plein. De daadkracht in Breda verdient waardering. De situatie in Breda is vrijwel uniek omdat er

sprake is van: één gemeentelijke sociale dienst, één werkplein, één UWV-werkbedrijf. De manier

waarop de bestaande structuur (tijdig) is aangepast aan de nieuwe situatie, verdient navolging.

Daarbij heeft de cliëntenraad alle vertegenwoordigers uit de achterban in zich kunnen verenigen.

252 0 1 0
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Eervolle vermelding

Alle individuele professionals en vrijwilligers
De jury geeft een eervolle vermelding aan alle individuele professionals en vrijwilligers die zijn

voorgedragen vanwege hun inzet en toewijding.

Genomineerd maar geen prijswinnaars

Kerngroep Ketenbrede Cliëntenraden Limburg 
De groep is al enige jaren bezig om mensen samen te brengen en cliëntenparticipatie op een positieve

manier op de agenda te zetten. Het effect van deze activiteiten wordt zichtbaar door de vele 

aanmeldingen voor de prijs uit deze regio. Provinciale netwerken en hun activiteiten zijn van

belang en moeten niet worden onderschat. 

POCO (Platform Overleg Cliëntenraden Overijssel)
Mede door hen is een hele regio betrokken geraakt bij het opzetten van cliëntenparticipatie op de

werkpleinen. Ook dit provinciale netwerk is een onontbeerlijke schakel. Door aandacht voor

onderwerpen op provinciaal niveau, kunnen lokale initiatieven tot bloei komen.

272 0 1 0
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Hoe gaat het nu met prijswinnaar Enno Trompert, 
destijds voorzitter klankbordgroep Amstel-Venen?

“We hadden politiek gezien de wind mee in al die gemeenten. Dat maakte het iets 

gemakkelijker. Hoe kort het ook geleden is: het waren wel andere tijden. Twee jaar geleden

spraken we over integrale samenwerking. Nu gaan we naar complementaire samenwerking.

Ik zie daar kansen in. Voorbeelden zijn er genoeg. In de regio Eemsland is het granieten

bestand helemaal uitgedund. Samen met deskundigen van het UWV zijn mensen beoordeeld

en hebben ze mogelijkheden gekregen om aan de slag te gaan. Inmiddels zitten er niet

meer 1200 mensen in een granieten bestand, maar zijn er 350 mensen roulerend in de bakken

terug te vinden. Daarbij is goed gebruik gemaakt van elkaars diensten. En zo hoort het, wat

mij betreft.”

De grootste uitdaging die er nu ligt, is de Wet werken naar vermogen (WWNV). “Het zijn

zorgelijke ontwikkelingen waar we voor staan, maar ik denk dat cliëntenraden een belangrijke

rol op zich kunnen nemen. Zij moeten cliënten ondersteunen om niet in de WWNV te belanden

en hen goede informatie verstrekken. Cliëntenraden moeten ook op de hoogte zijn van de

dienstverlening van gemeente én UWV. Alleen dan kan er een brug worden geslagen. 

Er moet gekeken worden naar groepen die van andere vormen van dienstverlening gebruik

maken. Ik denk aan de WMO, mensen die met justitie of de geestelijke gezondheidszorg 

te maken hebben. Dat ga je nog vaker zien in deze wereld en daar moet iedereen op 

voorbereid zijn.”

292 0 1 0
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Hoe gaat het nu met prijswinnaar Ed Langer, 
voorzitter Cliëntenraad Werkplein Breda

“Het werkplein heeft inmiddels een andere naam gekregen, maar de integrale dienst-

verlening is in de regio Breda overeind gebleven! Nog sterker: Oosterhout is er inmiddels

ook bijgekomen. En ja, nog altijd zijn alle achterbannen ruim vertegenwoordigd.”

De prijs kwam hen in 2010 heel goed uit. Er leefden twee wensen: evalueren hoe de cliënten-

raad functioneerde én het meer zichtbaar zijn bij raadsleden of het college van B&W. “We

hebben van het prijzengeld voor iedereen visitekaartjes laten maken. Daar hebben we ook

effecten van gemerkt. Daarnaast wilden we graag weten hoe de cliëntenraad functioneerde.

Wat er beter kon. Regioplan heeft voor ons een evaluatie uitgevoerd. Wat eruit naar voren

kwam, was dat het digitale forum niet werkte, omdat er te weinig mensen actief waren en

er te weinig actie op werd ondernomen. Daar is inmiddels verandering in gekomen. Eind vorig

jaar is een brief naar alle cliënten van Sociale Zaken gegaan dat ze mee kunnen praten. 

Ook de cliënten van de SW-bedrijven (sociale werkplaatsen) en van het UWV willen we

benaderen zodat ze terecht kunnen op het forum. We zien nu al dat veel meer mensen zich

hebben aangemeld. Als we over een onderwerp willen weten wat de effecten zijn, kunnen

we mensen snel bevragen. Dat is mooi!”

312 0 1 0
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Thema: Doeltreffende cliëntenparticipatie

Voorgedragen: 9 kandidaten

Winnaar juryprijs: Cliëntenraad Sociale Zaken Zaanstad-Oostzaan

Winnaar publieksprijs: Cliëntenraad SoZaWe Rotterdam



Winnaar juryprijs

Cliëntenraad Sociale Zaken Zaanstad-Oostzaan
De cliëntenraad heeft een spreekuur op verschillende locaties voor cliënten ingesteld en beschikt

over de directe telefoonnummers van beslissende ambtenaren. Daardoor kunnen cliënten ad hoc

worden geholpen. Spreekuurmedewerkers hebben steun aan de zeer adequate en bruikbare 

website die een lid van de cliëntenraad heeft gemaakt. Uit inbreng van cliënten is gebleken dat

er meerdere klachten waren over de afdeling Bijzondere Bijstand Zelfstandigen. Dit heeft de 

cliëntenraad aangekaart: de afdeling is hervormd en er zijn extra medewerkers aangetrokken. De

cliëntenraad is het toonbeeld van doeltreffende cliëntenparticipatie omdat zij ervoor hebben

gezorgd dat een complete afdeling is gereorganiseerd.

Winnaar publieksprijs

Cliëntenraad SoZaWe Rotterdam
De cliëntenraad heeft signalen ontvangen over mensen die op vakantie ziek worden en daardoor

later dan vooraf opgegeven thuis komen. Met als gevolg over die periode geen uitkering. Daarom

heeft de cliëntenraad (ongevraagd) advies uitgebracht. Ze stelden voor om mensen die kunnen

aantonen dat ze wegens ziekte langer weg zijn gebleven wel de uitkering te betalen.

De dienst SoZaWe Rotterdam heeft toegezegd het advies over te nemen. Een concreet voorbeeld

hoe cliëntenparticipatie tot resultaat kan leiden. 

332 0 1 1
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Genomineerd maar geen prijswinnaars

Cliëntenraad UWV West Brabant - Zeeland
Op initiatief van de Cliëntenraad UWV West Brabant-Zeeland is, samen met het UWV, een enquête

gehouden naar de beleving van de entree en de ontvangst van klanten in het Bredase pand. UWV

heeft verbeteringen aangebracht. De uitkomsten van de enquête leidden ook tot vervolgoverleg

over een aantal klantsuggesties. Door de enquête bleek dat een behoorlijk aantal klanten niet 

verscheen op een oproep door arts/arbeidsdeskundige. UWV heeft hier een businesscase van

gemaakt. Deze nevenopbrengst is zeer te waarderen.

Kees Godefrooij, Begeleidingscommissie WZI Zoetermeer
Kees Godefrooij is vanuit de Begeleidingscommissie WZI (= Cliëntenraad Zoetermeer) bezig

geweest om de vorming van cliëntenparticipatie op het werkplein onder de aandacht te brengen.

De Adviesgroep Werkplein Zoetermeer verdiept zich in de werkwijze van het werkplein en de

klanttevredenheid. De groep becommentarieert het Agressieprotocol en Ketenjaarplan 2011-2012

van Werkplein Zoetermeer. De doelgerichte aanpak leverde uiteindelijk een tastbaar resultaat op. 

352 0 1 1
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Hoe gaat het nu met prijswinnaar 
Cliëntenraad Sociale Zaken Zaanstad-Oostzaan?

Bijna viel in 2011 de juryprijs en de publieksprijs van de Cliënt in Beeld-prijs op één en 

hetzelfde project. Het scheelde maar twee stemmen of het was de Cliëntenraad Sociale

Zaken Zaanstad-Oostzaan gelukt. De cliëntenraad heeft dan ook een grote staat van dienst. 

“Wij van de Cliëntenraad Sociale Zaken Zaanstad-Oostzaan zijn daar dan eigenlijk best een

beetje trots op. Maar het gevoel wat overheerste is toch wel dat de dienstverlening aan

cliënten van de sector werk en Inkomen van de gemeente Zaanstad is verbeterd. Daar draait

het allemaal om.”

De cliëntenraad merkt op dat er nog een leuk detail aan de Cliënt in Beeld-prijs in 2011

kleefde: “Het project waarmee SoZaWe Rotterdam de Publieksprijs won, is hier in Zaanstad

al een flinke tijd ingevoerd. Dit mede door inzet en vasthoudendheid van Cliëntenraad

Sociale Zaken Zaanstad-Oostzaan.”

372 0 1 1
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Hoe gaat het nu met prijswinnaar Cliëntenraad SoZaWe Rotterdam?

Arij Moerman, voorzitter Cliëntenraad SoZaWe Rotterdam: “Voor ons was dit eigenlijk maar

een klein adviesje. We hadden nooit verwacht dat we daarmee de Publieksprijs zouden

winnen!” Inmiddels is de cliëntenraad met, zo zegt Arij Moerman, ernstiger zaken bezig.

“Vorig jaar zijn we al begonnen met de veranderingen die de gemeente bij de WWB wilde

doorvoeren. Door de snelheid zouden de klanten daar de dupe van worden. Dat hebben we

groots aangepakt. We hebben t-shirts laten drukken, kaarten uitgedeeld en we hebben

posters uitgebracht. Dat laatste om te laten weten dat de langdurigheidstoeslag nog altijd

bestaat. De gemeente wilde die namelijk niet meer onder de aandacht van de mensen

brengen.” Inmiddels heeft de cliëntenraad ook weer gescoord. “De langdurigheidstoeslag

is niet omlaag gegaan, zoals was voorgesteld. Het brugboekje met daarin alle regelingen

wilden ze niet meer verspreiden, maar ook dat blijft in stand. En tenslotte wilden ze de

ouderentoeslag laten vervallen, maar ook daar hebben we een stokje voor gestoken. We

hadden nog veel meer willen bereiken, maar helaas.” Als het aan Arij Moerman en de

andere leden van de cliëntenraad ligt, wordt ook de huishoudentoets uitgesteld.

“Organisatorisch klopt het allemaal niet. Dat zorgt voor heel veel paniek bij mensen. Wij

vinden dat je pas regels moet uitvoeren als je er klaar voor bent. Daar gaan we nu hard mee

aan de slag. Misschien winnen we met deze zaken nóg wel eens. Voor ons allemaal is dat

een opsteker.”

392 0 1 1



Cl
ië

nt
 in

 B
ee

ld
-p

ri
js

20
12 2012

Thema: Het bevorderen van de kwaliteit van cliëntenparticipatie

Voorgedragen: 14 kandidaten

Winnaar juryprijs: Cliëntenraad Sociale Zekerheid Amersfoort

Winnaar publieksprijs: Winnaar is te vinden op www.landelijkeclientenraad. 

De winnaar is bekendgemaakt nadat 

het boekje was gedrukt.

Winnaar inspiratieprijs: Cliëntenraad ZO van RIBW 

IJsselvlecht Zwolle

De inspiratieprijs is ingesteld in het kader van het 10-jarig bestaan van de LCR. De prijs gaat naar een
goed voorbeeld waarvan het resultaat nog niet direct meetbaar is. Het is hiermee mogelijk om een
interessante ‘buitenstaander’ voor het voetlicht te brengen, omdat het voorbeeld ook navolging kan
krijgen binnen cliëntenraden. De prijs wordt uitgereikt als daar aanleiding toe is: dit kan elk jaar zijn, maar
het is ook mogelijk dat een paar jaar lang niemand deze prijs krijgt toegekend.

Cliëntenraad Sociale Zekerheid Amersfoort
Het (hinderlijk) volgen is niet zozeer een project, maar eerder een motto en een werkwijze van deze

cliëntenraad. Gedurende het gehele jaar 2011 heeft de cliëntenraad elke raadsvergadering, hoorzitting,

ronde en debat waarin de in het college-akkoord dichtgetimmerde bezuinigingen op het minimabeleid

aan de orde kwam, met inhoudelijk scherpe en soms humoristische bijdragen verrijkt. De cliëntenraad



corrigeerde en weersprak consequent de beeldvorming die fracties en afzonderlijke raadsleden

oproepen als het om de mensen gaat die de cliëntenraad vertegenwoordigt. 

De cliëntenraad is een gerespecteerde en geaccepteerde speler gebleken: soms zeer hard op de

inhoud en de gevolgen, ook hard waar raadsleden lieten blijken nauwelijks te weten wat de 

werkelijkheid is voor de getroffen minima waarover ze besluiten. Dit alles met behoud van goede

verhoudingen.

Volgens de jury
Heel slim, positief, strategisch, getuigt van deskundigheid (lobby en kennis). Prikkelen van de

gemeenteraad om zich te bemoeien met zaken waar je als cliëntenraad voor staat en waar de

gemeenteraad over gaat. Deze cliëntenraad is niet bang om afkeuring te laten blijken, maar ze

complimenteren raadsleden ook. Heel belangrijk om, indien nodig, een beroep te kunnen doen

op hun medewerking. De praktijk leert dat je met een goed verhaal gemeenteraadsleden over de

streep kunt trekken. Veel cliëntenraden zijn huiverig om de route naar de gemeenteraad te volgen.

Deze cliëntenraad heeft een aardige strategie ontwikkeld om raadsleden te volgen. Als methode

wens je dit alle cliëntenraden toe, naast wat je nog meer in huis hebt als cliëntenraad. Nu

gemeenten meer en meer invloed krijgen – decentralisaties en wijzigingen in de sociale zekerheid

gaan door - is dit een belangrijke methode. Aardig detail is dat Amersfoort de afgelopen jaren

verschillende keren de prijs voor de beste sociale dienst heeft gewonnen.

412 0 1 2



Cliëntenraad ZO van RIBW IJsselvlecht Zwolle
Cliëntenraadsleden maken zich zorgen over de veranderingen van hun dagbesteding (AWBZ - WMO).

Ze hebben zelf een presentatie gemaakt en cliënten vertellen bij hun foto waarom de dagbesteding

voor hen zo belangrijk is. Dat komt heel indringend (professioneel gepresenteerd, kippenvel, beter

beeld van toekomstige doelgroep) over bij wethouders, beleidsmedewerkers, Wmo-baliemedewerkers,

woningstichting en zorgverzekeraars. De eerste presentatie werd, samen met de manager, verzorgd

bij een gemeente (wethouder en een beleidmedewerker). Bij een symposium van de drie zorginstellingen

in Overijssel werd een workshop gegeven. In de komende maanden volgen nog vijf gemeenten.

Andere cliëntenraden hebben ook stappen ondernomen om zich in hun gemeentes zichtbaar te

maken.

Volgens de jury
Aansprekend, innovatief, heel proactief, dicht bij mensen en positief: heft in eigen hand nemen. Ze

hebben heel veel podia gekregen, maar over het uiteindelijke resultaat valt nog niet veel te zeggen.

Niet uitgaan van de beperkingen, maar van wat mensen wél kunnen. Dat is een model voor de 

toekomst. En het is een vorm die anderen ook kunnen toepassen.
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Genomineerden

Wsw-raad Utrecht
De Wsw-raad heeft zich vanaf de oprichting in 2009 ontwikkeld tot een actieve en serieuze

gesprekspartner voor de gemeente Utrecht. Het eerste jaar is veel energie gestoken in het bereiken

van de achterban. Voor alle personen op de wachtlijst werd in september 2010 een bijeenkomst

georganiseerd. Hun ervaringen leverden stof op voor een ongevraagd advies aan B&W. De

Utrechtse Wsw-raad is een stabiele raad met vrijwel geen verloop. Er is gewerkt aan goede relaties

met de OR van het SW-bedrijf en andere organisaties. De Wsw-raad Utrecht zoekt een actieve en

constructieve samenwerking met de gemeente, denkt proactief mee over het Wsw-beleid, geeft

mondelinge en schriftelijke adviezen. De Wsw-raad werd al in een vroeg stadium betrokken bij de

herstructurering van de sociale werkvoorziening. 

SW-raad GRWRE/Ergon Eindhoven
Een zelfstandige, onafhankelijke en onderscheidende opstelling loont. De SW-raad GRWRE/Ergon

heeft voor zichzelf een aantal criteria opgesteld om de beleidsbijsturende rol van de SW-raad te

bevorderen. Hierdoor is het gelukt om een plaats te veroveren in de intergemeentelijke politieke

participatie. De raad kijkt vooral in de breedte en zet in op samenwerking. Er is een goed oog voor

de ontwikkelingen in de sociale zekerheid: samenwerking wordt steeds belangrijker bij bijvoorbeeld

de Wet werken naar vermogen, ontwikkelingen in AWBZ en Jeugdzorg. Transities die gemeenten

in samenhang gaan oppakken. Daarmee wordt samenwerking ook voor belangenbehartigers en

adviesraden steeds belangrijker.

432 0 1 2



Winnaars 2003 

Thema
Versterking van de individuele 

positie van de cliënt

Winnaar 
Cliëntenraad Werkzoekenden en

Uitkeringsgerechtigden Noord West

Friesland, omdat de cliëntenraad 

zich in drie jaar tijd heeft ontwikkeld 

tot een waardevol en constructief 

overlegorgaan.
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Winnaars 2004

Thema 
Contacten met de achterban

Winnaar 
Bureau Cliënten Telefoon Heerlen, 

omdat zij van een vrijwilligers-

organisatie zijn uitgegroeid tot een

bureau dat de gemeente Heerlen 

subsidieert. Door het grote netwerk

nemen andere instanties geregeld 

contact op met BCT Heerlen.
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Winnaars 2005

Thema 
Ongevraagd advies, initiatieven om

beleid en uitvoering te beïnvloeden.

Winnaar 
Huub Koopmans van het Cliënten-

platform Echt-Susteren, omdat hij 

een nota heeft geschreven over 

het minimabeleid vanuit cliënten-

perspectief. Dit om de passieve 

houding van gemeentelijke politici 

te doorbreken.
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Winnaars 2006

Thema 
Succesvolle samenwerking

Winnaar juryprijs 
Project Contactpersoon organisatie: WWB Landgraaf,

Seniorenraad en gehandicaptenplatform, omdat zij

gezamenlijk een groep – die niet in beeld was bij

de gemeente - hebben weten te attenderen op 

de mogelijkheden van belastingteruggave en de 

bijzondere bijstand. 

Winnaar publieksprijs 
Cliëntenraad AG en WW regio Oost, omdat het deze

cliëntenraad is gelukt het UWV te overtuigen van

het belang van achterbanraadpleging. Resultaat:

betere dienstverlening en een grotere bekendheid

van de cliëntenraad.

* Vanaf 2006 is naast een juryprijs een publieksprijs 
ingesteld. Op het jaarlijkse LCR-congres kunnen de 
deelnemers aan de hand van filmpjes bepalen welke
genomineerde in aanmerking komt voor de publieksprijs. 
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Winnaars 2007

Thema 
Beste bijdrage ten behoeve van 

het armoedebeleid

Winnaar juryprijs 
RANO radio programma Zorg Verzekerd

te Utrecht omdat via een tweewekelijkse

uitzending alle regelingen op het

gebied van financiën, zorg, welzijn 

en wonen worden gemeld. De aanpak 

van armoede in Utrecht is hierdoor 

succesvol.

Winnaar publieksprijs 
Stichting de Vonk Tilburg omdat zij 

een specifiek progamma hebben 

ontwikkeld gericht op armoede-

bestrijding bij kinderen, met onder

meer een armoedespel.
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