Wilt u gratis advies?

Wij hebben u nodig!

Heeft u een vraag neem dan contact met ons op

Om te weten of alles gaat zoals het wettelijk

Hoe kunt u ons bereiken?

hoort, is het van het grootste belang dat wij

Aan de ommezijde leest u hoe u ons kunt

van u horen wat er mis is met bijvoorbeeld

bereiken. Dit kan per brief via ons postadres

de behandeling of andere kwesties in de

of per e-mail via ons e-mailadres of door te

afhandeling (procedure participatiewet).

Cliëntenraad
werk en bijstand
Lingewaard

Ook willen wij graag van u weten als u
bellen via ons telefoonnummer. Wij nemen

slechte ervaringen of problemen heeft bij

daarna contact met u op.

het aanvragen van een (aanvullende)

Vermeld wel uw naam en adres (straat,

uitkering.

huisnummer, woonplaats). Graag ook het

Iedereen, die zich met ons ook wil inzetten

telefoonnummer en e-mailadres waaronder

voor het algemeen belang van mensen uit

u bereikbaar bent.

Wilt u ook actief zijn
in de Cliëntenraad?
Neem ook dan contact met ons op.

de doelgroep, is van harte welkom bij de
Cliëntenraad.

Waarom is dat zo
belangrijk voor ons?
Omdat wij deze zaken dan met de

Participatiewet

ambtenaren van de afdeling Werk en
Inkomen kunnen bespreken om deze te
verbeteren. U ziet dat uw informatie voor

- Wet werk en bijstand (Wwb)
- Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
- deel v/d Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong)

Minimaal inkomen
<>

ons erg belangrijk is. Help ons daarmee
door uw ideeën of klachten aan ons door te
geven waarmee wij dan aan het werk
kunnen voor u.

Maximaal bijstandsadvies

Voor wie?
Voor eenieder met een laag inkomen, onder

Wie zijn wij?
De cliëntenraad is een zelfstandige en

de bijstandsnorm. Voor mensen, die werken

onafhankelijke stichting, die met vrijwilligers

of afhankelijk zijn van bijstand, WAO/WIA of

vanuit cliëntenperspectief uw belangen

een AOW-uitkering, dan wel voor hen die in

behartigt. Deze vrijwilligers zijn mensen uit

een andere uitkeringsregeling zijn
terechtgekomen. Ook mensen met een
beperkt arbeidsvermogen (WSW’ers) en

de doelgroep, hun vertegenwoordigers of
mensen die door interesse betrokken zijn
met de doelgroep.

Wat doen wij?

niet uitkeringsgerechtigden (Nuggers) vallen
onder de doelgroep waarvoor wij opkomen.

Cliëntenraad
werk en bijstand
Lingewaard

Wij overleggen regelmatig met de
ambtenaren van de afdeling Werk en

Werk en inkomen / Participatiewet

Inkomen (WI) en met de wethouder van
sociale zaken. Wij geven advies aan het
college van B&W over (aanvullende)

Doelgroep / Zorgvrager

uitkeringen voor mensen met een laag

Postadres:
Cliëntenraad Wwb Lingewaard
p/a Margrietstraat 5
6851 LC Huissen

inkomen.
Cliëntenraad / Adviesraad
Maatschappelijk werker
Onafhankelijke cliëntondersteuner
Vertrouwenspersoon

Wij behandelen klachten van mensen met

E-mail: stichting.cwwb@gmail.com

financiële problemen. Deze klachten kunnen
uiteenlopen van bijvoorbeeld een

Telefoon: 06-41038329

vervelende behandeling of over de
procedure, die gaat over de Participatiewet.
Gemeente / Zorgverlener
Schuldhulpverlening

Dat wil zeggen of de wet goed is toegepast.

Website: www.cwwb.nl

