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Voorwoord

Amma Asante

‘In 2021 bouwen aan
een rechtvaardige overheid’
De Landelijke Cliëntenraad (LCR) is er om de stem van de cliënten in het
stelsel van sociale zekerheid te laten horen. In ons jaarverslag 2020 kijken
wij terug op de gebeurtenissen van het vorige jaar én kijken wij vooruit naar
de ontwikkelingen die ons sociaal stelsel in de toekomst vormgeven. De
overheid lijkt op cruciale momenten niet de belangen van de burger maar
vooral het eigen belang te dienen. Een dienstverlenende overheid hoort aan
andere voorwaarden te voldoen: die benoem ik hier namens de LCR.
2020 was een bewogen jaar voor de LCR en burgers in de sociale zekerheid.
Veel nieuwe of veranderde wetgeving raakte mensen direct en leverde veel
(extra) werk op voor de LCR. Waar hebben we het over? De veranderingen
binnen de Wajong en de evaluatie van de Participatiewet bijvoorbeeld.
Een worstelende overheid, die burgers in de kou laat staan
2020 was het jaar van het SyRi-proces. Samen met andere maatschappelijke organisaties spanden we een rechtszaak aan. Onze inzet was succesvol
want het datasysteem dat via ondoorzichtige algoritmes op zoek ging naar
vermeende uitkeringsfraude is geschrapt.
2020 was ook het jaar van de verhoren: over de kinderopvangtoeslagen –
die geleid hebben tot de val van het kabinet – en die van de Tijdelijke
commissie uitvoeringsorganisaties die onderzoek doet naar de kwaliteit
van de uitvoering bij onder meer UWV.
Het oordeel is hard: de overheid wantrouwt haar eigen burgers, jaagt hen
na en brengt hen in financiële moeilijkheden. Dat de overheid burgers soms
zo in de kou laat staan hadden we niet durven vermoeden. Ik kan er met
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mijn pet nog steeds niet bij. We hebben te maken met een overheid die
haar macht en middelen lijkt in te zetten tégen burgers in plaats van vóór
burgers. Dat moet anders!
We moeten toe naar een fundamenteel ander systeem van sociale zekerheid.
Een systeem waar de inkomenszekerheid van kwetsbare groepen voorop
staat, waar de overheid schulden voorkomt en haar verantwoordelijkheid
neemt om schulden snel op te lossen, waar participatie loont en kansen
worden benut en waar oog is voor de behoeften van burgers. Wij zetten
ons dan ook met hart en ziel in voor een stelsel van sociale rechtvaardigheid,
solidariteit en de wil om hulp te bieden voor wie dat nodig heeft.
Zichtbaarder voor én achter de schermen
Vorig jaar hebben we bijgedragen aan de verbetering van de positie van
burgers in de sociale zekerheid. Een groot deel van ons werk speelt zich achter
de schermen af. Zo kunnen we vóór de schermen het verschil maken. De
LCR wordt daar steeds zichtbaarder. Dat is ook nodig omdat de mensen die
op de een of andere manier een uitkering ontvangen zich moeten herkennen
in ons werk. Zij moeten het vertrouwen kunnen hebben dat er met hun noodkreten iets wordt gedaan.
We hebben in 2020 samen met onze lidorganisaties en andere maatschappelijke partners het platform www.hetgaatovermij.org met #wajongerswordenvergeten gelanceerd. De reacties waren enthousiast: eindelijk met z’n
allen krachten bundelen en gáán voor rechtvaardiger wetgeving. En dat leert
ons iets voor 2021: we gaan op deze voet door en zetten nog krachtiger in
op verbinding en samenwerking.
De samenwerking met Pakhuis de Zwijger gaat door. Hadden we in 2020
drie live online uitzendingen over de nieuwe solidariteit, in 2021 staan er al
vier op de agenda. Dat één van die uitzendingen een debat wordt rondom de
verkiezingen, zal niemand verbazen. Met de Idealenfabriek hebben we een
artikel en een lezing over een ander stelsel van sociale zekerheid opgezet.
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Want we denken dat het hard nodig is om mensen echt bestaanszekerheid
te kunnen bieden.
Vorig jaar waren we verschillende keren uitgebreid in de media. Er is een
duidelijke basis gelegd hoe we in 2021 verder willen gaan en dat hebben
we meteen rond de jaarwisseling goed laten zien in de ‘Wijdemeren-zaak’.
Het is mooi dat we zichtbaar zijn in de media. Dit dient een doel. We willen
de levensverhalen van mensen vertellen en hen een stem geven. Ook in
bestuurlijke contacten gaat het werk door. Met het ministerie van SZW
bespreken wij casussen uit de praktijk. Wij adviseren hen hoe wet- en
regelgeving anders kan worden ingericht zodat de menselijke maat leidend
is. Met ons erkennen steeds meer organisaties en beleidsmakers dat het
stelsel van sociale zekerheid toe is aan vernieuwing.
Een sterk verhaal vanuit een sterke organisatie
De LCR wil steeds aansluiten op actuele discussies én een vergezicht
bieden. In 2020 is er met de leden van de Raad over de lange termijn-inzet
nagedacht en hebben we in de Ab Harrewijnrede en bij de uitreiking van
de Cliënt in Beeld-prijs piketpalen geslagen. Het proces van verandering
en vernieuwing is echter nooit klaar.
Voor 2021 staat onder meer de vernieuwing van de LCR-website op het
programma waarbij burgers en belanghebbenden zichtbaarder zijn en
we kunnen pleiten voor goede ondersteuning van burgers.
Kiezen voor solidariteit
De verkiezingen staan voor de deur. Een nieuw kabinet zal keuzes moeten
maken. Hoe kunnen we ons systeem van sociale zekerheid inrichten zodat
de burger wordt gediend? Laten we ons focussen op een samenleving die
ooit letterlijk en figuurlijk weer opengaat en laten we gaan voor solidariteit. Laten we omzien naar elkaar in deze moeilijke tijden. Ook al is dat op
afstand of via een scherm.
We gaan samen de uitdagingen aan.
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‘Gevraagd en ongevraagd advies’
de LCR is breed actief op sociale zekerheid
De LCR is breed actief op verschillende thema’s binnen de sociale zekerheid. In 2020 hebben we onze stem over
een veel verschillende onderwerpen laten horen. Dat gebeurt onder meer in de vorm van gevraagde én ongevraagde
adviezen. Hierin maken wij ons sterk voor bestaanszekerheid, re-integratie en volwaardige cliëntparticipatie.
Klik op het thema en lees het document.
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Uitgelicht I hetgaatovermij.org
Werk moet lonen! Door de aanpassing van de Wajong – de ‘Wet vereenvoudiging Wajong’ – gaat deze regel voor parttime werkende mensen
met een beperking niet meer op. Ze kunnen door hun beperking niet
méér werken, maar krijgen ook geen compensatie tot een redelijk
inkomensniveau. Daardoor komt hun inkomenspositie en hun maatschappelijk perspectief onder druk te staan.
Wij zijn samen met FNV, CNV, Ieder(in), Wij Staan Op!, Coalitie voor
Inclusie, VCP en Studeren en Werken op Maat (SWOM), Vincent Bijlo,
de minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink en vele anderen een
actie gestart: hetgaatovermij.org. Onder de #wajongerswordenvergeten
en op dit speciale platform is aandacht gegeven aan de moeilijkheden
waarmee Wajongers te maken krijgen.
De actie heeft veel steun gekregen. De hashtag was een paar dagen
trending. In de Eerste Kamer heeft dit geleid tot wat aanpassingen aan
de wet zodat de scherpste kantjes eraf zijn gehaald. Dank jullie wel
voor alle steun!

5

Jaarverslag 2020

Landelijke Cliëntenraad

Uitgelicht II
Breed offensief-banenafspraak
Al vele jaren probeert het kabinet mensen met een beperking aan een duurzame baan te helpen. Dat lukt helaas (nog) niet. Er worden niet voldoende
nieuwe banen voor deze doelgroep gerealiseerd én deze banen zijn niet
duurzaam genoeg.
In onze brief aan de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid lichten wij vanuit onze optiek toe waarom de doelstellingen
niet worden gehaald.
We geven ook aanbevelingen hoe een inclusieve arbeidsmarkt wél kan
worden gerealiseerd:
• Zorg ervoor dat werk voor deze doelgroepen loont.
• Investeer in innovatie en technologische ontwikkeling.
• Formuleer duidelijke taakstellingen.
• Stimuleer werkgevers door invoering van een inclusietoeslag.
Startpunt voor de LCR is een positief geformuleerd werkgelegenheidsbeleid
met kwalitatief goede voorzieningen.
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Uitgelicht III
Simpel switchen
‘Simpel Switchen in de participatieketen’ is een project van Divosa en het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het gaat erom
de mogelijkheden te onderzoeken en de manieren te vinden om mensen
‘veilig’ van de bijstand naar werk te begeleiden of omgekeerd, van werk
naar een uitkering. Voor veel mensen is dit lastig omdat allerlei regelingen
niet flexibel zijn ingericht. Ze ondervinden financiële gevolgen en stress
waardoor zij niet gemakkelijk de juiste stap zetten.
De LCR brengt de cliëntenervaringen in bij bijvoorbeeld het ontwerpen
van nieuwe en betere werkvormen. Zo worden de nieuwe werkvormen
afgestemd op de behoeften van de klant.
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Professioneel en kundig
de producten van LCR in 2020
De LCR is opgericht om in de uitvoering van overheidsregelingen in de
sociale zekerheid de stem van cliënten in te brengen. Daarmee draagt de
LCR bij aan een betere uitvoering. Dit doen wij door onze kennis en kunde
in te brengen wanneer nieuwe wetten worden voorbereid of wanneer
bestaande wetten onvoldoende inspelen op de behoeften van de klant.
Wij noemen dit onze ‘producten’. De LCR heeft op verschillende wetsvoorstellen en beleidsvoornemens in 2020 namens de cliënten gereageerd.
Klik op een product en lees het document.

• Cliëntentoets loonkostensubsidies
• Cliëntentoets wijziging Wajong
• Brandbrief flexibele schil
• Internetconsultatie vereenvoudiging beslagvrije voet
• Internetconsultatie kwaliteit incasso
• Position paper wijziging WIA & ziektewet
• Cliëntentoets Wetsvoorstel vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling
voor arbeidsbeperkten
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LCR in beeld
Samenwerking én zelf georganiseerd in 2020
SEO leernetwerken
In het samenwerkingsverband Schouders Eronder wordt
gewerkt aan de professionalisering van de schuldhulpverlening.
Kijk naar de leermodules.

Client in Beeld-prijs 2020
And the winners are… de Cliënt in Beeld-prijs wordt jaarlijks aan
één of twee voorbeeldige en vooruitstrevende initiatieven van
cliëntenparticipatie uitgereikt. Laat je inspireren door de initiatieven.

Tijdelijke commissie uitvoeringsorganisaties
De Tijdelijke commissie uitvoeringsorganisaties (TCU) van
de Tweede Kamer kijkt naar het functioneren van de uitvoering
door overheidsinstellingen. Bekijk het rapport en de LCR-reactie.

Pamflet ‘Bestaanszekerheid is broodnodig’
Lees het pamflet dat wij samen met de leden van de
Landelijke Armoedecoalitie hebben uitgebracht.
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Amma Asante bij Evaluatie Participatiewet
Gemeenten zijn bezig met budgetkannibalisme,
begeleiding kwetsbare mensen naar werk is de dupe.
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Uitgelicht IV
Afscheid en een nieuwe fase

1. Vertrek Else en instellen RoeteRing

2. Ambtelijk secretaris Peter van Leeuwen

3. LCR-beleidsadviseur Kosta Skliris

Else Roetering, de eerste ambtelijk secretaris
van de Landelijke Cliëntenraad, is op
1 januari 2021 met pensioen gegaan. Else
nam een filmpje op over haar begintijd, de
hoogte- en dieptepunten in haar werk en
haar vertrek. Er is een RoeteRing ingesteld
voor een bijzondere verdienste. Else stelt
met de leden van het eerste uur – Janny
Hoeflak en Jan Zwanepol – de criteria op.

Peter van Leeuwen staat voor een nieuwe
manier van belangenbehartiging via sociale
media en online communicatie, waarbij meer
contact wordt gezocht met cliënten om hun
ervaringsverhalen te analyseren en te delen.
Voorbeelden zijn www.hetgaatovermij.org en
de programmareeks ‘De Nieuwe solidariteit’.
Verbinding, vernieuwing en innovatie zijn
sleutelbegrippen. Lees het bericht.

Kosta Skliris is de beleidsadviseur die het
stokje overneemt van Peter van Leeuwen.
Hoewel hij uit de schuldhulpverlening
komt (hij was beleidsadviseur bij de
NVVK), is hij breed georiënteerd. Als hij
maar iets voor mensen kan betekenen.
Lees het bericht.

Raadsleden in 2020
De LCR nam afscheid van Edo Paardekooper Overman (Mind LPGGZ), Gillina Baaij, Freddy May, (Kar-SVB), Conny Kooijman, Marion van Beek (Ieder(in)),
Jochem Atema (CCUWV) en Anique van den Bosch (KAR-SVB). Nieuw benoemd in de raad zijn Henk Veerman en Frens Lemeer (CCUWV), Lennard Goudriaan (KAR-SVB),
Sven Pluimers (Ieder(in)), Liesbeth van de Meer (KAR-SVB), Jan Schrik (CCUWV), Daniel Toebes (Ieder(in)). Sandra van Laar is nieuw DB-lid geworden.
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Uitgelicht V
Pakhuis de Zwijger bijeenkomsten
De LCR en Pakhuis de Zwijger zijn in 2020 gaan samenwerken. In een
reeks uitzendingen wordt het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel
onder de loep genomen. We kijken samen ook naar de toekomst: hoe
richten we het sociale zekerheidsstelsel zo in dat het toekomst- en
crisisbestendig is?
In de opmaat naar de Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 schetsen
we zo hoe we op thema’s als arbeid, inkomenszekerheid en cliëntenparticipatie de toekomst voor ons zien.
Bekijk hier de uitzendingen.
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Belangrijk nieuws
Een selectie

Bijstand steeds verder uitgehold
Lees ook het bericht in Trouw

Ab Harrewijnrede 2020, Margo Trappenburg
(bijzonder Hoogleraar Maatschappelijk Werk
aan de Universiteit Utrecht)

Dagelijkse waanzin van verrekenen van
schenkingen en giften
Lees ook het bericht op NOS.nl
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De Landelijke Cliëntenraad
bestaat uit verschillende organisaties
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