
Bijeenkomst  

RCR KRH  

Zeist 

 

19 mei 2014 

 



Programma 

 

1. Welkom en opening 

2. Kort voorstelrondje 

3. Foto’s maken? 

4. Wat is de RCR KRH? 

5. Wat doet de RCR KRH? 

6. Zin om lid te worden? 

7. Rondvraag en sluiting 



Wat is de RCR KRH? 

• Wet werk en bijstand (Wwb)  

• In Wwb staat cliëntenpartcipatie 

• 5 gemeenten werken samen: Zeist, De Bilt, 

Bunnik, Wijk bij Duurstede, Utrechtse 

Heuvelrug 

• Voeren Wwb uit 

• Maken hiervoor beleid en regelingen 

• Verordening = spelregels 

 

 

 



RCR KRH 

 

• Maximaal 6 eigen vergaderingen per jaar  

• 4 keer per jaar overleg met de RSD 

• 1 – 2 keer per jaar met bestuur RSD 

• Scholing, opleiding 

• Vergoeding voor onkosten 

 

 



Er gaat veel veranderen 

• RSD gaat steeds meer digitaal 

• Tegenprestatie en vrijwilligerswerk 

• Fraude en handhaving, boetes 

• Alleenstaande ouders met jonge kinderen 

• Kostendelersnorm 

• Re integratie 

• Ernstige misdragingen 

• Samenloop met Wmo  

 

 

 

 

 



Samenstelling RCR KRH 
Maximaal 12 leden  

Meerderheid is cliënt van de RSD 

Zeist:     2 leden  

De Bilt:     2 leden 

Bunnik:     2 leden 

Utrechtse Heuvelrug:  2 leden  

Wijk bij Duurstede:   2 leden 

+ 1 voorzitter + adviseurs 

 

 

 



Wat doet de RCR? 

• Behartigen van collectieve belangen 

• Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen 

over het beleid 

• Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen 

over de uitvoering van dit beleid 

• Gaat over de wetten en regelingen die de 

RSD moet uitvoeren 

• Na afloop kijken wat goed ging en wat beter 

kan (evaluatie) 

 



Voorbeelden 

 

• Langdurigheidstoeslag 

• Tegenprestatie Wwb 

• Reiskosten schoolgaande kinderen 

• Bereikbaarheid RSD  

• Digitale formulieren 

 

 



Voorbeelden 

 

Afschaffen gratis nummer RSD 

Zorgverzekering en collectieve aanvullende 

verzekering 

2de zorgverzekeraar naast Agis 

Taalgebruik in brieven 

Klachtenprocedure 

Schuldhulpverlening 

 

 



Contact met de achterban 

• Via Nieuwsbrief RSD 

• Via de mail en telefoon 

• Via de website 

• Via panels 

• Via informatiebijeenkomsten 

• Via lokale cliëntenraden 

 (De Bilt, Utrechtse Heuvelrug en  

 Wijk bij Duurstede) 

 

 

 



Hoe is het in Zeist 

Zeist heeft ruim 1.000 mensen in de WWB 

Zeist heeft geen eigen cliëntenraad 

 

Nieuwe gemeenteraad + nieuwe wethouders 

Nieuwe ronde – nieuwe kansen 

 

Lukt het ons om ook een Zeist een raad op te 

richten? 

 

 

 



Wat moet je kunnen en willen? 

• Betrokken zijn 

• Wil je meedenken over beleid en uitvoering? 

• Voor je mening uit durven komen 

• Luisteren naar de mening van de ander 

• Omgaan met informatie  

• Niet uit zijn op eigen belang 

• Wil je scholing volgen? 

• Kom je je afspraken na? 

 

 



Zin om mee te  
doen in Zeist? 


