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Raad voor Cliëntenparticipatie Assen 

p/a  Gemeente Assen 

Noordersingel 33 

9401 JW  ASSEN 

 

assenclientenraad@gmail.com 

www.rcp-assen.nl  

 

 

Verslag overleg Raad voor Cliëntenparticipatie Assen 
Plaats:  Stadhuis, zaal 1 

Datum: Woensdag 23 maart 2022 

Aanwezig: Ada Gorter (voorzitter), Joke Hak, Jeanette Kleene, Klaasje van der Ley, 

Menno Molenaar, Elma van Lienen, Kees Veenvliet, Peter Hendriks, Franklin 

Karst 

Gasten: Karin Holties (Vaart Welzijn – pilot basisbanen) 

Afwezig mk: Aaftien Schlundt Bodien (secretaresse), Lars Neef 

Notuliste:  Monique Loppersum 

 
 

Nr. Omschrijving Actie 
1. Opening en vaststelling agenda 

Ada opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Ook de persoon 

op de tribune wordt van harte welkom geheten. De agenda wordt zonder 

wijzigingen vastgesteld.  

 

 

 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Terugkoppeling voorzittersoverleg 17 maart (Ada / Elma) 

Elma en Ada zijn hier naar toe geweest (online), vanochtend heeft Ada het 

verslag nog doorgestuurd. Er is uitgebreid gesproken hoe de gemeente bezig is 

met de vluchtelingen vanuit Oekraïne. Dit wringt echter ook met asielaanvragen 

uit andere landen en jongeren die het gevoel hebben weer achteraan in de rij te 

komen staan voor wat betreft woningen. Ook is gesproken over de uitslag van 

de verkiezingen.  

Met Anneke is gesproken over het resultaat gericht indiceren. In 2024 komt er 

een nieuwe aanbesteding, tot die tijd vindt er reparatie plaats op de huidige 

voorziening. De vraag is op dit moment ook of er landelijke wetgeving voor 

komt.  

De dialoogweek is ter sprake gekomen waarbij de RCPA heeft aangegeven toch 

wel teleurgesteld te zijn hierin. Er komt een uitgebreid verslag en een link van 

de preventieconferentie. Klaasje heeft een brief gemaakt over de dialoogweek.  

Gert Jan en Floor Los gaan meedoen met de bijeenkomst van 8 april a.s.  

Vrijwilligersbeleid → de informatie vanuit het verslag van de PR en de RCPA 

zal naast elkaar worden gelegd. Er zal gezamenlijk een vervolgafspraak komen.  

Er is ook gesproken over de energietoeslag. 

Participatie → Elma en Ada hebben aangekaart dat de samenwerking tussen de 

professionals en vrijwilligers niet altijd goed gaat. Op 13 april komt Jaap 

Gernaat bij de participatieraad met het verzoek of een aantal leden van de 

RCPA hierbij willen aansluiten.  

Elma wil graag bij het voorzittersoverleg aangesloten blijven.  

 

Terugkoppeling Cityline (Kees) 

Er is vanuit Reinald Lijster informatie gekomen. De Cityline is te duur.  
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De gedachte was dat het taxivervoer hiermee teruggebracht zou worden, dit is 

echter niet gebeurd. Er is een adviesaanvraag ontvangen waar we als raad mee 

aan de slag kunnen. Op 6 april komt hier tijdens de vergadering een toelichting 

op. Op 14 april om 13.00 uur is er een inclusiebijeenkomst, deze wordt gegeven 

door Jan Bos en Edwin de Bruin, het doel is om uitleg te geven over de huidige 

stand van zaken omtrent het publiek vervoer en de WMO. Jeanette gaat hier 

samen met Kees naar toe. Joke geeft aan dat er in Vught een seniorenbus rijdt 

en heeft hierover een krantje meegenomen.  

 

Op 13 april komt Jaap Gernaat praten over schuldhulpverlening door 

professionals en vrijwilligers, Franklin, Joke en Ada zullen hiernaar toe gaan.  

 

 

 

 

 

 

Jeanette/Kees 

 

 

 

Franklin/Ada/ 

Joke 

3. Maatwerkregeling Gebruiksgoederen 

➢ Ter herinnering: Advies RCPA van 1 oktober 2021 

➢ Reactie gemeente op RCPA-advies d.d. 4 maart 2022 

Peter geeft aan dat de reactie goed is en dat veel met ons advies is gedaan. Er 

zal een bedankje gestuurd worden dat het zo goed is opgepakt! 

 

 

 

 

 

Ada 

4. 19.30 uur Participatie (Pilot Basisbanen) – Karin Holties – Vaart Welzijn 

➢ Ter herinnering: info RTV Drenthe 14 december 2021 

➢ Vragen aan Karin Holties 

Karin Holties wordt van harte welkom geheten tijdens de vergadering. Tijdens 

de vergadering heeft er een kort voorstelrondje plaatsgevonden. Karin werkt in 

het buurtteam Kloosterveen. Pilot basisbanen is 1 van de taken die ook bij haar 

horen. Er is op dit moment geen jongerenraad, maar deze wens is er wel.  

 

Krijgt de pilot basisbanen een vervolg? 

Hier is nog geen antwoord op. Het is afhankelijk van de politiek en welke koers 

er wordt gevaren. Gehoopt wordt wel dat het voortgezet wordt. Er zijn geen 

concrete doelen gesteld. Wat gehoopt wordt is dat je mensen uit de bijstand kunt 

halen en die van werk kunt voorzien met toegevoegde waarde. Dit is wel gelukt. 

Indien het een vervolg krijgt wil de gemeente een lijn leggen met de 

Hanzehogeschool om het beter te gaan monitoren. 

 

Om welke 5 pilotbanen gaat het precies? 

Het zijn banen op maat. Voordat met de pilot is gestart is er geïnventariseerd. 

Het was moeilijk inschatten wat de basisbaan kon gaan doen. Er wordt niet 

zozeer gekeken naar de functie, maar meer naar de basisbaan waar men energie 

uit haalt en of daaraan passende werkzaamheden gekoppeld kunnen worden. De 

cliënt wordt eerst gezocht en daarbij het werk. Andersom werkt in de praktijk 

niet. Het is soms echt een zoektocht welke werkzaamheden uitgevoerd kunnen 

worden door de basisbanen. In verschillende wijken worden de mensen ingezet. 

Op dit moment zijn er 5 basisbanen. Omdat nog onzeker is of en hoe de pilot 

een vervolg krijgt is besloten om op dit moment geen nieuwe kandidaten aan te 

nemen.  

 

Wordt er al gedacht aan een vervolg mocht de pilot stoppen? 

Dit is op dit moment onzeker.  

 

Heeft de gemeente / Vaart Welzijn een doelgroepenregister? Wat is het 

verschil tussen doelgroepenregister en basisbaan? Kunnen pilotbanen 

overlopen in een doelgroepenregisterbaan? 

Dit zijn mensen in de bijstand en bekend bij WPDA, maar ook hebben mensen 

zichzelf gemeld. Het zijn geen mensen met een beperking. De gemiddelde 

leeftijd ligt tussen de 40 en 50 jaar. Het kunnen personen zijn die al langere tijd 
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niet actief op de arbeidsmarkt geweest zijn. Een doelgroepenregister is iets 

anders dan de basisbanen. De gemeente heeft wel een doelgroepenregister.  

Het doel is niet dat ze doorstromen naar regulier werk. Mensen krijgen weer 

zingeving en ze staan weer veel beter in het leven. Dit is de meerwaarde voor 

deze personen.  

In april is er een evaluatie met de gemeente en de WPDA. Het zou heel jammer 

zijn indien ze in het ergste geval weer helemaal terugvallen. Er wordt ook 

gekeken of er andere organisaties zijn die deze mensen een baan kunnen bieden. 

Op dit moment leveren de pilotbanen zelf niets op.  

 

Zijn er meer werkgevers in beeld die belangstelling hebben? 

Het mag geen regulier werk zijn. Een tuincentrum zou een deel hiervan kunnen 

doen, er komt echter wel een stuk begeleiding bij kijken. Mochten ze in dienst 

komen van een tuincentrum dan vallen ze eigenlijk in regulier werk. Het 

mooiste is wel dat er dan nog begeleiding kan plaatsvinden.  

 

Zijn de pilotbanen bedoeld als voorbereiding op een andere (reguliere) baan? 

Dit is niet het doel op zich, als het gebeurt is het prima.  

 

Hoe zit het met de sociale voorzieningen rondom de pilotbanen? 

Indien de basisbaan komt te vervallen komen ze in aanmerking voor een WW-

uitkering.  

 

Krijgen de mensen die een pilotbaan hebben een uitkering als ze ziek zijn? 

Ze vallen onder de CAO en worden dan ook doorbetaald bij ziekte.  

 

Vallen de mensen met een pilotbaan onder een CAO? 

Ze vallen onder de CAO Sociaal Werk bij Vaart Welzijn en bouwen ook een 

stukje pensioen op. De gemeente betaalt deze krachten en ze hebben een 

jaarcontract. De meeste mensen werken tussen de 28 en 32 uur.   

 

Het is mooi om te zien dat het zo loopt en ook fijn dat Karin enthousiast is.  

Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe het in de toekomst zal gaan. Dit 

heeft ook te maken met de politieke ontwikkelingen. Er worden wel diverse 

scenario’s uitgewerkt.  

Gevraagd wordt of uitgezocht kan worden hoe groot de groep is die hieronder 

kan vallen. Karin gaat dit uitzoeken en komt hierop terug.  

 

Karin wordt bedankt voor haar toelichting! 

 

Aansluitend is er nog enige tijd gediscussieerd over dit onderwerp. De RCPA 

maakt zich zorgen over de mensen dat de pilot wellicht stopt. Tijdens de 

bijeenkomst van 13 april zal dit bij Jaap Gernaat aangekaart worden.  

 

5. Verslag 23 februari 2022 

Het verslag van de vergadering van 23 februari 2022 wordt zonder wijzigingen 

goedgekeurd.   

 

 

 

 

6. Programma Koepel Adviesraden sociaal domein – adviesraden en 

gemeente d.d. 8 april 2022 

Er is een lijst gekomen met vragen die deze middag behandeld gaan worden. 

Het is wel erg veel om in een korte tijd te behandelen. Een paar belangrijke 

punten zijn: 

• De taakverdeling tussen de gemeente en de twee adviesraden. 

• Afspraken dat adviesaanvragen tijdig binnenkomen. 
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7. Informatie vanuit het veld 

Algemene zaken 

Geen bijzonderheden.  

 

Zorg en welzijn 

Geen bijzonderheden. 

 

Werk en Inkomen 

Geen bijzonderheden. 

 

De vergadering in juni kan weer bij het FNV gehouden worden.  

 

 

 

8. Agendapunten 6 april 

- Verslag 23 maart 

- Conceptbrief n.a.v. opbrengsten dialoogweek (verslag van Anneke volgt 

hierin nog) 

- Energietoeslag van € 800,00 voor lagere inkomens en hoe dit in de 

gemeente Assen gaat. Op dit moment wacht de gemeente nog op 

regelgeving vanuit de landelijke politiek. Mensen die in de bijstand 

zitten worden op dit moment al uitbetaald. De groep die er net boven zit 

moet nog even wachten totdat de regeling exact bekend is.  

- Adviesaanvraag Cityline. 

 

 

9.  Rondvraag en sluiting 

Franklin geeft aan dat het nu afwachten is hoe het zit met de toelage die de 

mensen uit Oekraïne krijgen. Kees merkt op dat wij als raad wel oog moeten 

houden voor onze eigen doelgroep.  

Joke heeft een artikel uit het DvhN (19-03-2022) meegenomen – ongeveer 2% 

van de rijke mensen zit in armoede. Wel veel inkomen maar toch niet rond 

kunnen komen.  

 

Ada sluit vervolgens de vergadering om kwart voor negen en wenst iedereen 

wel thuis. De volgende formele vergadering is op 6 april 2022.  

 

 

  

 

 Dit verslag is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van  6 april 2022. 

 

 

Ada Gorter-ten Brink      Aaftien Schlundt Bodien 

Voorzitter       secretaris 

 


