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*Wie zijn wij

*Onze doelgroep (met toelichting)

*Wat doen wij (activiteiten / PR)

*Bijstandsaanvraag 

*Bronnen (wetten en regelgeving)

*Hoe bereiken we onze doelstelling (ontwikkelingen  

literatuur / communicatie / contacten  / netwerken)
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Stichting Cliëntenraad Wet, werk en bijstand 
Lingewaard

De cliëntenraad behartigt de belangen voor mensen, die 
werken met een minimaal inkomen en/of afhankelijk zijn van 
bijstand, WAO/WIA of een AOW-uitkering, dan wel voor hen, 
die in een andere uitkeringregeling zijn terechtgekomen.
Ook mensen met een beperkt arbeidsvermogen (WSW’ers) en 
niet uitkeringsgerechtigden (Nuggers) vallen onder de 
doelgroep waarvoor wij opkomen.

De cliëntenraad is een zelfstandige en onafhankelijke 
stichting, die met vrijwilligers vanuit cliëntenperspectief de 
belangen behartigt.
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Wie zijn wij (1)
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Wie zijn wij (2)

Op initiatief van de gemeente Lingewaard is medio 2003 een 
start gemaakt met de opbouw van een gemeentelijke 
Cliëntenraad, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in de officiële 
oprichting op 29 december 2004 van de Stichting Cliëntenraad 
Wwb Lingewaard.

Wij zijn een adviescommissie voor de nieuwe Participatiewet
voor het college van Burgemeester en Wethouders (niet 
rechtstreeks voor de gemeenteraad). 

Dit is vastgelegd in de
Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW 
en IOAZ gemeente Lingewaard 2015

De Cliëntenraad is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie.

http://www.cwwb.nl/
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Lingewaard/365788/365788_1.html
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Participatiewet

1e - Wet werk en bijstand (Wwb)
2e - Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
3e - Deel v/d Wet werk en arbeidsondersteuning

jonggehandicapten (Wajong)

Onze doelgroep(1)

http://www.cwwb.nl/


Bij wet is vastgelegd dat de overheid (lees: de gemeente) 
een zorgplicht heeft naar haar inwoners.

Zoals de Rijksoverheid bijv. een zorgplicht heeft in de Wet 
langdurige zorg (Wlz) hebben de gemeenten een 
zorgplicht opgedragen gekregen voor de Wmo (Wet 
maatschappelijke ondersteuning), de  Jeugdwet en de 
Participatiewet).

“Sociaal deelfonds 2017”. Hierin zijn de budgetten 
samengevoegd van de Wmo, de  Jeugdwet en de 
Participatiewet.
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Sociaal Domein

Maatschappelijke 
ondersteuning

Welzijn -
gezelligheids
activiteiten

Overige 
activiteiten:
-speeltuinen
-bibliotheek
-cultuur, etc. 

Jeugdzorg

Uitkerings-
gerechtigden

Onze doelgroep(3)

http://www.cwwb.nl/


Bij wet is geregeld dat de gemeente bij de Participatiewet en bij de 
Jeugdwet een cliëntenraad /adviesraad moet aanstellen en deze 
adviesraad ook moet faciliteren.

In het kader van de Wmo is de gemeente vrij om een 
adviescommissie / adviesraad aan te stellen.

Bij de Participatiewet en bij de Jeugdwet gaat het om cliënten en 
bij de Wmo gaat het om burgers.
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Er is verschil tussen

Cliëntenparticipatie  en Burgerparticipatie 

Onze doelgroep (toelichting)

http://www.cwwb.nl/


De Stichting stelt zich ten doel het behartigen van de 
belangen van personen, die gebruik maken van de Wet 
werk en bijstand (lees: participatiewet). 
Zij probeert dit te verwezenlijken door gevraagd en 
ongevraagd het college van B & W van de gemeente 
Lingewaard van advies te dienen bij de voorbereiding en 
uitvoering van het gemeentelijk beleid op de terreinen 
werk en bijstand (inkomen). 

Dit is vastgelegd in de 
Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, 
IOAW en IOAZ gemeente Lingewaard 2015

Verder wil de Stichting zich sterk maken voor het geven 
van informatie en advies aan in de gemeente Lingewaard
wonende personen, die onder deze wet vallen.
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Wat doen wij (1)

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Lingewaard/365788/365788_1.html
http://www.cwwb.nl/
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Wat doen wij (2)

Wij adviseren het college van burgemeester en wethouders en 
onderhouden contacten met gemeenteraadsleden en politieke 
partijen op het gebied van sociale zaken (wet, werk en bijstand). 
Wij doen dat gevraagd en ongevraagd.

Ook attenderen wij burgers op hun rechten en plichten en geven 
wij ze adviezen bij het aanvragen van tegemoetkomingen en 
vergoedingen bij financiële problemen. 
Indien gewenst adviseren wij in de procedure van een 
bijstandsaanvraag. 
Zijn er klachten over een behandeling bij een bijstandsaanvraag 
dan kunnen wij als intermediair een rol vervullen.

Aan het geven van adviezen en het begeleiden bij 
procedures zijn geen kosten verbonden.

http://www.cwwb.nl/


12 december 2017
www.cwwb.nl   

stichting.cwwwb@gmail.com 
12

Wij doen aan PR door:

- bekendheid te geven in de media: 
advertentie in Hét Gemeentenieuw, 3e pagina

- het uitgeven van een informatiefolder (flyer)
- het geven van algemene informatie en van 

achtergrondinformatie, publicaties en actualiteiten op
onze website www.cwwb.nl

Onze website doet verslag van de werkzaamheden van de 
Cliëntenraad Wwb in de gemeente Lingewaard. 

Ook geven wij informatie over actualiteiten en ontwikkelingen 
in de Participatiewet.

Wat doen wij (3)

http://www.cwwb.nl/
http://www.cwwb.nl/
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Iedereen moet een inkomen hebben om in zijn/haar 
eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

Wij richten ons dan ook op de navolgende stappen in volgorde 
van belangrijkheid (conform de piramide van ‘Maslov’).

Primaire levensbehoeften: 
- Eten en drinken 
- Gezondheid 
- Kleding 
- Woning 

Hierna komen inkomen en werk om de hoek kijken. 
Na deze fase volgt welzijn (sociaal welbevinden) 

Bijstandsaanvraag (1)  

http://www.cwwb.nl/
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Werk en inkomen / Participatiewet

Doelgroep / Zorgvrager

Cliëntenraad / Adviesraad
Maatschappelijk werk

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Vertrouwenspersoon 

Gemeente / Schuldhulpverlening

Bijstandsaanvraag (2)  

http://www.cwwb.nl/
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Bronnen (1)

Regelingen (verordeningen) gemeente Lingewaard
Hieronder vindt u specifieke informatie uit het Sociaal Domein 
over de Participatiewet. 
- Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente 
Lingewaard 2017 
- Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente 
Lingewaard 2017
- Verordening Toeslagen en Verlagingen WWB 2012A Gemeente 
Lingewaard 
- Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 
gemeente Lingewaard 2015
- Verordening handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente 
Lingewaard 2015
- Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente 
Lingewaard 2015 
- Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente 
Lingewaard 2015 
- Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 
gemeente Lingewaard 2015

http://www.cwwb.nl/
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Lingewaard/459638/459638_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Lingewaard/460121/460121_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Lingewaard/257203/257203_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Lingewaard/365788/365788_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Lingewaard/365807/365807_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Lingewaard/365824/365824_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Lingewaard/365829/365829_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Lingewaard/365598/365598_1.html
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Bronnen (2)

Iedereen doet mee 
en iedereen doet ertoe !

Bron: coalitieakkoord Gemeente Lingewaard

In 2016
Ratificatie van 

VN-verdrag voor mensen met een beperking

De gemeente Lingewaard moet een ‘plan van aanpak’ 
opstellen (wettelijke verplichting). Zij zijn er mee bezig.

http://www.cwwb.nl/
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Bronnen (3)

Nieuwsbrieven van

- Schulinck,  juridisch adviesbureau voor gemeenten
- De Rijksoverheid, ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

- De Landelijke Cliëntenraad (LCR)
- Ieder(in), koepelorganisatie (voor mensen met een lichamelijke

handicap, een verstandelijke beperking of voor chronisch zieken) 
- Stimulansz/Clip (kenniscentrum in het sociaal domein /ondersteunt 

gemeenten bij de uitvoering)
- Sociale Alliantie (netwerkorganisatie, die strijdt voor een 

samenleving zonder armoede)
- Aandacht voor iedereen (AVI) (netwerkorganisatie 

/adviescentrum voor lokale en regionale cliëntenraden, etc.)
- Coalitie voor Inclusie (voor een samenleving, met of zonder

beperking)

http://www.cwwb.nl/
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Hoe bereiken we 
onze doelstelling (1)

*Wij zetten ons in voor de maatschappelijke belangen van 
mensen met een uitkering (minimaal inkomen) en het 
bevorderen van cliëntenparticipatie in de gemeente Lingewaard.

*Wij doen dit vanuit cliëntenperspectief.

*Door contacten te ontwikkelen en te onderhouden met 
Cliëntenraden uit omliggende regiogemeenten, met de Wmo-
Adviesraad, maar ook met de Voedselbank, PCI, de politiek, de 
vakbond en vele andere organisaties.

*Door via onze website te communiceren.

http://www.cwwb.nl/
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Hoe bereiken we 
onze doelstelling (2)

*Door het volgen van ontwikkelingen en het lezen van literatuur.

*Door het volgen van lokale, regionale en landelijke 
bijeenkomsten en trainingen, zoals genoemd bij nieuwsbrieven 
onder bronnen (3) en daarbij ons netwerk uit te breiden.

*Zo proberen wij aan de belangen van onze doelgroep 
maximaal invulling te geven. 

*Wij doen dit als vrijwilligers met een breed scala aan 
ervaringsdeskundigheid en vakkundigheid binnen onze 
mogelijkheden. 

*Wij zijn aangesloten bij de Landelijke ClientenRaad (LCR)
en bij de landelijke koepelorganisatie Ieder(in).

http://www.cwwb.nl/
http://www.landelijkeclientenraad.nl/
http://www.iederin.nl/
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Vragen?

http://www.cwwb.nl/

