Overleg

21-2-2013

Wsw-adviesraad , Luc Severijen en Bart Moes

Aanwezig:
-

Bart Moes
Luc Severijnen
Chiel Slootweg
Cock Lafeber
Suze de Gruiter
Gerda Huijssen

Cluster werk en inkomen
Cluster werk en inkomen
Wsw-adviesraad
Ondersteuner Wsw-adviesraad
Wsw-adviesraad
VGR

Volgende overleg vindt plaats op 21 maart 10.30-12.00uur
Wsw-adviesraad spreekt om 9.00 uur af om voor te bereiden.
Afspraken:
Datum:

nr

Beschrijving

Actie door:

21-2-2013

1

Chiel

13-12-2012

2

21-2-2013

3

21-2-2013

4

Wsw-raad overlegt over een wenselijk tijdstip voor
de volgende afspraken.
Advies “Voorrangsgroepen” naast intern stuk
Roteb over voorrangsgroepen. Verslag wordt
uitgebracht
Directiebesluit en fasering ambitie Roteb 175 BW
banen (en detacheringen) intern wordt verzonden
naar Wsw-adviesraad.
Signaal: Stadstoezicht vervangt Wsw-ers:
- Intern navraag
-

21-2-2013

5

13-12-2012
13-12-2012

6
7

13-12-2012

8

21-2-2013

9

21-2-2013

10

21-2-2013

11

Concrete voorbeelden aanleveren

Reactie op advies garantieregeling/ terugkeer
garantie is af en wordt opgestuurd.
Noot: invoering van participatie wet (2014) kan de
inhoud doen veranderen
Reactie op advies “Wachtlijstbeheer” komt nog
Reactie op advies “Voorrangsgroepen” komt nog
zie ook actiepunt 2.
Wsw-adviesraad gaat in overleg met de Wwbclientenraad ivm overlap belangen en mogelijke
samenwerking
Wsw-adviesraad ontwikkeld advies
groepsdetachering
Status afbouw PMC’s; Wsw-adviesraad heeft info
meegekregen, dit is onder embargo. Roteb staat
open voor advies
Status “Wsw-ers dienstbaar en zichtbaar in de
wijk”. Wsw-raad heeft een bezoeken afgelegd aan
dhr de Hond (tassen) en gaat spreken met Luc
Manders van Vanwanten

Real.
datum

Bart

Bart

Bart
Wswadviesraad
Bart

1-3-2013

Bart
Bart

1-3-2013
1-3-2013

Chiel

21-2-2013

12

13-12-2012

13

21-2-2013

14

21-2-2013

15

21-2-2013

16

21-2-2013

17

Tijdens gesprek met dhr de Hond is er gesproken
over project Factor M (voorheen OK-bank) dit
project leek een succes; 20 mensen van de
wachtlijst zijn aan het werk, maar er is geen
vervolg op gekomen. Er wordt uitgezocht hoe dit
zit.
Nog niet iedereen heeft het sociaal statuut
ontvangen, er wordt uitgezocht hoe dit komt
Bart en Luc gaan zich verdiepen in PGB Wsw en de
kansen voor Roteb en Wsw-ers. Komen hier nog op
terug.
Website Wsw-adviesraad: er kom een inlegvel voor
bij de salarisstroken om werknemers hierop te
wijzen
Advies uitstroom senioren, dit is onderzocht. Wswraad ontvangt onderzoeksverslag
Er is een gesprek geweest over het naar beneden
brengen van de uitgaven. Naar aanleiding hiervan
wordt een rapportage geschreven, zodra deze af is
wordt het verzonden naar de Wsw-raad
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Bart

Wswadviesraad
Bart
Bart

