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Oprichting en organisatie 

Vereniging Mobility is op 16 september 2011 formeel opgericht. De vereniging heeft sinds die tijd 

een belangrijke ontwikkeling door gemaakt van een niets zeggend clubje tot een vereniging die 

wordt gehoord. Mobility is nu het gezicht naar buiten als het om de belangen gaat voor mensen 

met een arbeidshandicap, zowel landelijk als lokaal. Juist door het lidmaatschap van onze leden 

zijn wij in staat dit te doen. En we willen dan ook de leden bedanken voor het vertrouwen in ons 

als bestuur. 

 

 

 Het bestuur 

Het bestuur heeft in de ALV van 28 oktober 2017 het voorstel gedaan een verenigingsbureau in te 

richten om de voortgang van de vereniging te waarborgen. De vergadering is hiermee akkoord ge-

gaan met de kanttekening dat het binnen de bestaande begroting moet passen.  

Vanaf 1 januari 2018 heeft Wilma Vincken 1 uur per week voor Mobility gewerkt. Totaal aantal uur 

in 2018: 40 

In 2018 heeft het bestuur 8 keer vergaderd en wel op 8 februari, 16 februari, 29 maart, 21 april, 

16 juni, 26 juli, 15 oktober, 31 oktober 2018. 

Onderwerpen die tijdens de bestuursvergaderingen aan bod kwamen zijn de Participatiewet, de 

voorbereiding van de ALV’s, de LCR-vergaderingen, diverse verenigingszaken zoals de taakverde-

ling binnen het bestuur, contact met leden, contact met andere organisaties, financiën en onze 

website.  
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Landelijke Cliëntenraad 

Mobility is sinds 2015 volwaardig lid van de Landelijke Cliëntenraad ( LCR). De LCR vergadert 6 

keer per jaar. Daarnaast organiseert de LCR voor de leden 2 trainingen. 

Mobility neemt deel aan diverse werkgroepen van de LCR zoals de werkgroep Beschut Werk, Onaf-

hankelijke Cliëntondersteuning, Banenafspraak en regionale cliëntenparticipatie.  

Mobility heeft tijdens het LCR congres meegewerkt aan kennissessies “Beschut werk” en “Onafhan-

delijke cliëntondersteuning”.  

 

Studiedagen 

In mei 2018 heeft Mobility in Zwolle een studiemiddag georganiseerd voor de adviesraden in 

Noord-Nederland. Het onderwerp was Banenafspraak en Beschut Werk. Vanuit het UWV gaf een 

dedicated arbeidsdeskundige een toelichting op de indicaties Banenafspraak en Beschut Werk. 

In oktober 2018 vond eenzelfde bijeenkomst in Breda plaats voor de adviesraden uit Zuid-Neder-

land. Ook hier gaf een medewerker van het UWV een toelichting op de Banenafspraak en Beschut 

Werk.  

De aanwezige adviesraden gaven aan het een zeer zinvolle bijeenkomst te vinden en voor herha-

ling vatbaar.  

 

  Leden 

Op 31 december 2018 heeft Mobility 17 leden. 2 leden hebben per 1 januari 2019 opgezegd (Werk 

en Inkomen Lekstroom en Participatieraad Participatiewet Utrecht.  

Het bestuur heeft in een aantal regio’s Mobility onder de aandacht gebracht. Dit heeft een aantal 

nieuwe leden opgeleverd: Cliëntenraad Hellendoorn en Aa en Hunze.  

Veel gemeenten denken na over nieuwe vormen van cliëntenparticipatie. We zien een tendens naar 

adviesraden op het sociale domein: Participatiewet, Wmo en Jeugdzorg. Mobility moet ook in 2019 

er hard aan gaan trekken om deze brede raden als lid binnen te halen. Organisaties die lid kunnen 

worden zijn Wsw-raden, Adviesraden Sociaal Domein, cliëntenraden werk en inkomen met daarin 

mensen met een arbeidsbeperking en Belangenorganisaties voor mensen met een arbeidsbeper-

king. 

 

* In de bijlage staat de complete ledenlijst per 31 december 2018. 
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  Algemene Ledenvergadering 

Het bestuur heeft drie Algemene Ledenvergaderingen gehouden: 21 april 2018, 16 juni en 3 no-

vember 2018.  

Op 21 april zijn het jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017 besproken en goedgekeurd. Er is de-

charge aan het bestuur verleend. Er wordt teruggekeken naar de gemeenteraadsverkiezingen in 

maart. De coalitieonderhandelingen zijn in veel gemeenten nog bezig. Biedt het kansen voor werk 

en inkomen? 

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 16 juni 2018 is uitgebreid ingegaan op de visie van Mo-

bility. Hoe is de vereniging ontstaan en waar gaat de vereniging heen. Tijdens deze bijeenkomst 

zijn de leden meegenomen in de ontwikkeling van de brede raden sociaal domein. De inspraak van 

cliënten verandert hierdoor ook. Dit heeft ook gevolgen voor de landelijke inspraak in de LCR. De 

wereld van 2018 lijkt niet erg meer op de wereld van 2011.  

De leden geven aan de WSW, waaruit Mobility is voortgekomen, niet te vergeten. Iedereen is het 

er over eens dat de vereniging mee moet veranderen, maar dat de roots niet vergeten worden.   

Verder is aandacht besteed aan de LCR werkgroep onafhankelijke cliëntondersteuning en beschut 

werk. 

 

In de Algemene Ledenvergadering van 3 november 2018 heeft het bestuur van Mobility het jaar-

plan 2019 en de begroting 2019 gepresenteerd. De leden hebben deze plannen kritisch doorgeno-

men en kanttekeningen gemaakt. Beide plannen zijn op een aantal punten aangepast en goedge-

keurd. 

Hoofdthema was de koers van Mobility. De vorige vergadering is geconstateerd dat Mobility van 

koers aan het veranderen is. Wsw-raden zijn op gegaan in brede raden en krijgen ook te maken 

met de P-wet, beschut werk en banenafspraak. 

Geconstateerd wordt dat er veel ontevredenheid is over hoe men denkt over de Wsw. Er zijn par-

tijen die de Wsw weer nieuw leven in willen blazen. Zo is er in september 2018 een petitie aan 2de 

Kamerleden aangeboden.  

Op 31 oktober is in Amersfoort een bijeenkomst geweest om de Wsw weer op de kaart te zetten. 

Er werd een notitie besproken om de Wsw 2.0 in te voeren. Deze notitie is ook in deze ALV bespro-

ken. De meeste leden vinden dat de notitie een eerste aanzet is, maar wel aangepast en meer con-

creet moet worden. Mobility moet aansluiting zoeken bij deze initiatiefgroep. 

Verder werd nog aandacht besteed aan de thema’s schuldhulpverlening / bewindvoering. 

 

 
  



 

Jaarverslag 2018  Vereniging Mobility   5  

 

 

 PR & Communicatie 

In 2018 is veel tijd besteed aan het verder bekend maken van de vereniging. Overal waar Mobility 

kwam, zijn folders achtergelaten. Een betere bekendheid zorgt voor meer leden. Mobility werkte zo 

aan uitbreiding van ons ledenbestand en aan landelijke bekendheid. Maar het moet nog beter. 

 

Alle informatie is nu voor iedereen beschikbaar. Het blijft lastig om de website actueel te houden. 

Er is een vrijwilliger gevonden die de website bij houdt. 

 

Wat doet Mobility voor haar leden?  

1. Invloed op landelijk en lokaal beleid 

2. Informatie & advies geven 

3. Deskundigheid bevorderen 

4. Goede voorbeelden uitwisselen 
 
 
 

  Invloed op landelijk overheid en politiek 

1. Op verschillende manieren is Mobility betrokken bij de belangrijke onderwerpen. Mobility heeft 

al verschillende adviezen gegeven en belangrijke informatie verstrekt. Hierdoor is een aantal 

zaken beter afgestemd op mensen met een arbeidsbeperking.  

2. Mobility gebruikt iedere kans om politieke partijen duidelijk te maken waar wij voor staan. Wij 

vragen voortdurend aandacht voor (werkende) mensen met een arbeidsbeperking. 

3. Mobility is via de Landelijke Cliëntenraad (LCR) geraadpleegd over diverse onderwerpen  maar  

in het bijzonder over de vraag stukken voor mensen met een arbeidsbeperking. 

4. Mobility heeft gesprekken gehad met vertegenwoordigers van landelijke belangenorganisaties 

zoals Cedris, de Koepel Adviesraden Sociaal Domein en de SBCM (Stichting Beheer Collectieve 

Middelen) en dit heeft zijn vruchten af geworpen. We worden gezien als een belangrijke speler 

in de belangen behartiging van mensen met een arbeidsbeperking. 

 

 

   Informatie en advies 

Mobility informeerde  en adviseerde  haar leden over tal van onderwerpen op het gebied van de 

Participatiewet en de veranderingen die dat met zich mee brengt zoals bijvoorbeeld de vorming van 

35 arbeidsmarktregio’s.  

De voorzitter is bij een aantal raden op bezoek geweest om uitleg te geven over bijvoorbeeld het 

VN-verdrag of over de werkzaamheden van Mobility. 
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  Goede voorbeelden en successen uitwisselen 

In 2018 heeft Mobility het volgende bereikt: 

▪ Er is aandacht gekomen voor de “slapers” in de Wsw; 

▪ De problemen rondom de ziektekostenverzekering voor lage inkomens zijn aangekaart bij de 

LCR; 

▪ Het SW-bedrijf Noorderkwartier heeft huis-aan-huis folders verspreid met informatie over be-

schut werk. 

▪ Praten met Mobility betekent echt advies van mensen met een Wsw-indicatie of arbeidsbeper-

king. Mobility praat niet over, maar zijn zelf mensen met een Wsw-indicatie of arbeidsbeper-

king. Immers, de bestuursleden vertegenwoordigen een Wsw-raad of cliëntenraad en vaak heb-

ben zij zelf ook een arbeidsbeperking. Dat onderscheidt ons van andere landelijke cliëntenorga-

nisaties. 

 

* Voor een overzicht van de bezochte bijeenkomsten en overleggen, zie bijlage 2. 

 

 

 Financiën 

Mobility heeft voor haar werkzaamheden en activiteiten geld nodig. Daarom betalen de leden con-

tributie en wordt aan niet-leden een bijdrage gevraagd voor de studiebijeenkomsten.  

Mobility zal blijven proberen om ook op andere manieren aan financiële middelen te komen, bij-

voorbeeld door gratis locaties voor bijeenkomsten.  

 

 

 

 

 

Bijlagen 

1. Ledenlijst 

2. Samenstelling bestuur 

3. Rooster van aftreden 

4. Bijeenkomsten 

 

 

 

 

 

Opgesteld:  Zeist, februari 2019 
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Bijlage 1: Ledenlijst per 31 december 2018 

 

Stichting Cliëntenraad WSW gemeente Amersfoort en Omstreken 

Wsw-raad Rotterdam 

Wsw-raad Haeghe Groep 

Cliëntenraad Participatiewet Utrecht (opgeheven per 1 januari 2019) 

Wsw Cliëntenraad GR Boxtel 

Wsw-raad Noord Kennemer Land 

Wsw-panel Kop van Noord Holland 

Wsw-raad Ferm Werk 

Wsw Adviesraad Novatec 

Regionale Cliëntenraad Kromme Rijn Heuvelrug 

Wsw-raad Caparis 

Cliëntenraad Werk en Inkomen Lekstroom (opgezegd per 1 januari 2019) 

Cliëntenraad Het Plein (opgeheven per 1 januari 2019) 

Clientenraad Veenendaal  

Participatieraad Haarlem 

Adviesraad Sociaal Domein Aa en Hunze (vanaf juni 2018) 

Netwerk Sociale Zekerheid Hellendoorn (vanaf juni 2018) 

 

 

Bijlage2: Samenstelling bestuur per 31 december 2017 

Voorzitter   : Jos Sprenkels  

Secretaris / penningmeester : Wilma Vincken 

 

 

Bijlage 3: Rooster van aftreden bestuur Mobility 

Bestuurders worden benoemd voor een periode van 3 jaar. Een volgens het rooster van aftreden 

aftredend bestuurder is onmiddellijk, doch ten hoogste 2 maal herbenoembaar. 

Voorwaarde is dat men lid is van een regionale of locale cliëntenraad. Is dit lidmaatschap ten 

einde, dan eindigt ook het lidmaatschap van het bestuur van Mobility. 

 

naam benoemd herbenoeming 

Jos Sprenkels 2 april 2016 2 april 2019 

Wilma Vincken 5 december 2016 5 december 2019 

 

 

 

 
  



Aanwezigheid van het bestuur op diverse bijeenkomsten, 2018

Datum Onderwerp onderwerp

8-jan-18 gemeente Zeist Nieuwjaarsbijeenkomst

16-jan-18 LCR overleg, Den Haag Werkgroep Beschut werk

22-jan-18 Overleg I&W met arbeid vervoer in inkoop 

gemeente

Doelgroep specificatie bij I&W te 

Den Haag
22-jan-18 Patiënten koepels, Utrecht Nieuwjaarsbijeenkomst

25-jan-18 bijeenkomst Limburgse cliëntenraden, 

Sittard

P-wet, verkiezingen, gemeentepolis

25-jan-18 UWV Congres Amersfoort Nieuwe technologie voor mensen 

met beperking in de arbeidsmarkt

29-jan-18 LCR overleg, Den Haag werkgroep onafhankelijke 

cliëntondersteuning
1-feb-18 LCR, Utrecht gesprek over gemeentepolis

8-feb-18 Intern overleg, Zeist

16-feb-18 LCR, Utrecht ervaringsdeskundigheid

23-feb-18 Intern overleg, Zeist

26-feb-18 LCR, Den Haag vergadering

1-mrt kascommissie, Zeist kascommissie

5-mrt-18 LCR overleg, Den Haag Werkgroep Beschut werk

6-mrt-18Overleg VNG, UWV rond Schulden bij Gehandicaptenbegeleiding commissie

8-mrt-18 Programmaraad, Ede

12-mrt-18 LCR Training

22-mrt-18 bijeenkomst Limburgse cliëntenraden, 

Sittard

Wajong, Loonkostensubsidie - 

versus loondispensatie
23-mrt-18 LCR overleg, Zeist Werkgroep Beschut werk

29-mrt-18 LCR overleg, Den Haag werkgroep onafhankelijke 

cliëntondersteuning
29-mrt intern overleg, Zeist

5-apr Regio Zeist werk & inkomen via gesprek Slow Date gemeente

6-apr-18 Koepel Adviesraden Sociaal Domein, 

Maarssen

Luis in de pels

9-apr-18 PGO Support Utrecht Congres Client zichtbaar

12-apr-18 LCR congres Nieuwegein

18-apr-18 Iederin, Utrecht effect van congres cliënt centraal

19-apr-18 Stimulansz, Arnhem actualiteiten

21-apr-18 ALV, Zeist algemene ledenvergadering

21-apr-18 intern overleg

25-apr-18 LCR, Den Haag gesprek vacature beleidsadviseur

26-apr-18 Mobility Petitie Den Haag voor LKD

26-apr-18 LCR, Den Haag vergadering

3-mei-18 LCR, Utrecht werkgroep beschut werk

8-mei-18 LCR gesprek met G-4 Amsterdam gesprek met G-4

17-mei-18 Noord Nederland studiedag Banenafspraak en beschut werk

25-mei-18 Koepel Adviesraden Sociaal Domein, 

Utrecht

Inspiratiedag

30-mei-18 LCR overleg, Den Haag werkgroep onafhankelijke 

cliëntondersteuning
31-mei-18 bijeenkomst Limburgse cliëntenraden, 

Sittard

Onafhankelijke cliëntondersteuning, 

3 jaar P-wet
1-jun-18 College voor de Rechten van de Mens en 

het Nederlands Juristen Comité voor de 

Mensenrechten, Den Haag

slotcommentaar van het Comité 

inzake economische, sociale en 

culturele rechten 
7-jun-18 Programmaraad, Hilversum

13-jun-18 LCR, Den Haag afscheid Branko Hagen

16-jun-18 ALV, Zeist

16-jun-18 bestuursvergadering, Zeist bestuursvergadering

25-jun-18 LCR, Den Haag vergadering

9-jul-18 LCR, Den Haag vacature voorzitter

11-jul-18 bestuursvergadering, Utrecht

16-jul-18 Mobility Beslaglegging advies stuk van LCR 

in gesprek
18-jul-18 LCR, Alkmaar ontslag clientenraad Halte Werk

19-jul-18 LCR, Alkmaar ontslag clientenraad Halte Werk

19-jul-18 LCR, Den Haag opstartgroep congres LCR

26-jul-18 Iederin, Utrecht halfjaarlijkst overleg

14-aug-18 bestuursvergadering, Zeist

29-aug-18 Mobility Overleg SBCM in Den Haag

29-aug-18 LCR, Den Haag Congres Rauwe werklijkheid

30-aug-18 LCR, Den Haag vergadering

19-sep-18 LCR, Den Haag Overleg Structuur LCR

20-sep-18 bijeenkomst Limburgse cliëntenraden, 

Sittard

dagbesteding

27-sep-18 LCR, Den Haag vacature voorzitter

4-okt-18 SBCM medezeggenschap SW



8-okt-18 LCR, Den Haag Congres Rauwe werklijkheid

11-okt-18 Iederin, Utrecht Thema: Visieontwikkeling op de 

inclusieve arbeidsmarkt. 
15-okt-18 Mobility vergadering

22-okt-18 LCR, Den Haag vergadering

31-okt-18 Zuid Nederland, Breda Beschut werk en banenafspraak

31-okt-18 bestuursvergadering, Zeist

3-nov-18 ALV, Zeist

5-nov-18 LCR, Amersfoort training

9-nov-18 Koepel adviesraden Sociaal Domein 7e Hannie van Leeuwenlezing

12-nov-18 Sociaal Raadslieden, Zeist jubileumbijeenkomst

15-nov-18 RSD KRH, Zeist bijeenkomst zorgverzekering

22-nov-18 bijeenkomst Limburgse cliëntenraden, 

Sittard

Mobility mentoring

27-nov-18 LCR, Utrecht beschut werk 

11-dec-18 Iederin, Utrecht Thema: Visieontwikkeling op de 

inclusieve arbeidsmarkt. 
13-dec-18 LCR, Den Haag vergadering




