De gemeente Wageningen zoekt
Leden voor de Cliëntenraad Samenleving
per 1 april 2019
Bent u een inwoner van de gemeente Wageningen die recht heeft op een uitkering, hulp of
ondersteuning en die hierover regelmatig contact heeft met de dienstverlening op het Stadhuis of het
Startpunt? U kunt dan bijvoorbeeld denken aan contacten over uw bijstandsuitkering, bemiddeling
naar werk, inburgering, (her-)indicatie, zorg, jeugdhulp of begeleid wonen op grond van de WMO.
Vindt u het ook belangrijk dat cliënten van de Participatie wet, WMO en Jeugdwet meedenken over
beleidsontwikkelingen en over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening ? Dan is lid worden
van de cliëntenraad misschien iets voor u.
Wat is de Cliëntenraad Samenleving Wageningen (CSW)?
De CSW adviseert vanuit cliëntperspectief het college van burgemeester en wethouders over
beleidsontwikkelingen en de kwaliteit van de uitvoering op het gebied van Participatiewet en de WMO.
Ze doet dit op eigen initiatief en wanneer ze erom gevraagd wordt. De leden moeten cliënt zijn. Als de
cliëntrelatie eindigt wordt na uiterlijk een half jaar ook het lidmaatschap van de Cliëntenraad
beëindigd. Uitgangspunt bij de vorming van de CSW is diversiteit. De diversiteit uit zich in een
verscheidenheid aan mensen qua leeftijd, opleiding, gezondheid, seksuele voorkeur, sekse en mensen
met een migranten-, vluchtelingen- of meertalige achtergrond.

Vragen over deze functie kun je stellen aan Carla van de Bos, secretaris van de CSW
via email: info@12organise.nl of via telefoon: 06 208 09 676.

Hoe kun je reageren?
Als je interesse hebt stuur dan uiterlijk 10 februari 2019 een brief of mail met je motivatie naar de
voorzitter van de Cliëntenraad, Pieter Bitter, p/a Rob Torremans, Postbus 1, 6700 AA Wageningen of
mail naar info@clientenraadsamenlevingwageningen.nl
De gesprekken vinden plaats in maart 2019. Mocht je dan niet kunnen dan zoeken we samen een
andere datum.

www.clientenraadsamenlevingwageningen.nl info@clientenraadsamenlevingwageningen.nl

Functieprofiel lid Cliëntenraad Samenleving Wageningen.

Van de leden van de Cliëntenraad Samenleving wordt verwacht dat zij:
-

cliënt zijn van de gemeente Wageningen op grond van Participatiewet (WWB of WSW) of
de WMO;

-

zich kunnen inleven in de belangen van cliënten, maar ook voldoende afstand kunnen
nemen van mogelijk persoonlijke belangen;

-

gemotiveerd en geïnteresseerd zijn om vanuit het perspectief van de cliënt een mening te
vormen over diverse onderwerpen die het beleid betreffen;

-

een kritische, positieve en open houding hebben;

-

goede sociale en communicatieve vaardigheden hebben: luisteren, respectvol kunnen
optreden, standpunten kunnen verwoorden;

-

in staat zijn beleidsstukken te lezen en zich hierover een mening te vormen vanuit het
perspectief van de cliënt;

-

kunnen samenwerken in teamverband;

-

kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie;

-

beschikken over een computer en e-mail.

De raad telt momenteel 12 leden plus een onafhankelijk voorzitter.
De CSW vergadert in principe elke maand met uitzondering van de maand juli. Naast de
vergaderingen verrichten de leden ook andere activiteiten, zoals het voorbereiden van
agendapunten in werkgroepen en het raadplegen van hun achterban.
De raad werkt nauw samen met de Adviesraad Samenleving Wageningen en de Jongerenraad
Wageningen.
De leden van de CSW ontvangen een onkostenvergoeding volgens de Verordening Geldelijke
Voorzieningen Raads- en Commissieleden gemeente Wageningen 2012.
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