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Beste Lezer,
Dit is de eerste nieuwsbrief van de Cliëntenraad Werk en Inkomen
van de gemeente Gemert – Bakel.
Een brief met mededelingen, die zich direct richt tot

de minima en de uitkeringsgerechtigden in onze gemeenschap.
We stellen eerst het doel van de Cliëntenraad aan U voor:
De leden van de Cliëntenraad Gemert-Bakel zetten zich in voor de belangen van de
uitkeringsgerechtigden en voor anderen, die rond moeten komen van een inkomen op
bijstandsniveau.
Naast het geven van adviezen aan de wethouder Sociaal Domein met betrekking tot het beleid van
de gemeente ten aanzien van de uitkeringsgerechtigden, is het ook onze taak de vinger aan de pols
te houden met betrekking tot de uitvoering van dit beleid.
De gemeente Gemert-Bakel heeft een deel van haar uitvoerende taken ondergebracht bij het
Werkbedrijf SENZER ( voorheen Atlant de Peel).
Ook hier behartigt de Cliëntenraad de belangen van de uitkeringsgerechtigden.
Dit doen we als de zelfstandige Cliëntenraad GB in samenwerking met de cliëntenraden van de
andere 6.1 Peelgemeenten.
Cliënten-Panel.
Alleen U – als cliënt- weet en ervaart hoe het Werkbedrijf Helmond met U als cliënt omgaat.
Daarom hebben wij Uw hulp hard nodig! Wij weten graag wat uw ervaring en/of mening met het
werkplein is.
Dit in de vorm van door U verstrekte en persoonlijke informatie.

Wij nodigen U dan ook uit om lid te worden van ons cliënten-panel!
Hoe kunt u deelnemen aan het Cliëntenpanel?
Door U als kandidaat voor dit panel beschikbaar te stellen en U aan te melden via het
e-mailadres: contact@clientenraadgemertbakel.nl
Uw mailadres is voldoende. Dit ook met het oog op Uw privacy en UW anonimiteit.

Hoe werkt dit Cliënten- Panel?
U ontvangt met enige regelmaat een mailbericht van ons.
Deze mail bevat een of twee eenvoudige vragen.

Wij hopen van U natuurlijk een antwoord te krijgen.
Deze reacties nemen we mee naar ons maandelijks overleg met het Werkbedrijf Helmond.
We gebruiken Uw reactie(s) ook in onze adviezen aan de gemeente Gemert-Bakel.
Hoe meer cliënten aan ons Panel deelnemen, des te groter wordt de hoeveelheid informatie,
waarover we kunnen beschikken.

Laat Uw digitale of geschreven stem horen!
Alleen dan kunnen wij invloed en sturing uitoefenen op de uitvoering van de participatie wet door
het Werkbedrijf SENZER in Helmond.
Alvast hartelijk dank voor Uw medewerking.

Wij zoeken nog enkele nieuwe leden voor de Cliëntenraad!
Naast mensen voor het Cliëntenpanel zijn ook op zoek naar mensen, die zich willen
aansluiten bij onze cliëntenraad en zich actief willen inzetten voor onze doelgroep: de
minima.
Bent U geïnteresseerd in wat wij doen?
Wat er van U verwacht wordt als lid van de Cliëntenraad?
Of wilt U misschien op een andere wijze geïnformeerd worden over wat wij doen?
Bezoek dan onze website: www.clientenraadgemertbakel.nl
Of hebt u een klacht of vraag die u aan de Cliëntenraad wilt voorleggen?
Zoek dan contact met ons!
Mail: contact@clientenraadgemertbakel.nl (= contactformulier)
Facebook: clientenraadGemertBakel
Tel: 06-27443065
of doe een briefje met uw telefoonnummer in onze postbus in de
Kledingbank op de Industrieweg 66 te Gemert. Wij nemen snel contact met
U op!

Met een hartelijke groet, Jeanine van Cronenburg,
Voorzitter Cliëntenraad Werk en Inkomen Gemert-Bakel.
In goede samenwerking met de Stichting Kerstpakketten wordt deze
nieuwsbrief aan alle minima, die in aanmerking komen voor een
kerstpakket, verzonden.
De Cliëntenraad Werk en Inkomen beschikt niet over UW privégegevens

