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Jaarverslag 2021 
Landelijke Cliëntenraad

Samen werken aan bestaanszekerheid

De LCR bestaat uit VCP/CNV, FNV, Ieder(in), Ouderenorganisaties KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, KBO 
Brabant, Mind Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Migrantenorganisaties SMN/IOT, vertegenwoordigers 
van gemeentelijke cliëntenparticipatie (Samenwerkende Cliëntenraden G4), Vereniging Mobility, Werkplaats 
COMO en vertegenwoordigers van Klantenadviesraad SVB en Centrale Cliëntenraad UWV. 
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Waar denken we aan als het over 2021 gaat? Aan corona natuurlijk  
en de maatregelen. Hierdoor zijn veel mensen met onzekere in- 
komsten getroffen. Maar meer dan ooit gaat het over vertrouwen  
en de verbetering van de relatie tussen overheid en burger. Vertrouwen  
- of liever wantrouwen - dat als een deken over de politiek heeft  
gelegen: eerst bij de val van het kabinet en daarna bij het formeren 
van een nieuwe regering. De burger die van de overheid afhankelijk  
is voor (inkomens)ondersteuning is lelijk beschadigd. De manier 
waarop mensen zijn neergezet als fraudeurs is beschamend. En dus  
is het wantrouwen van burgers in de overheid terecht. 

We kunnen het vertrouwen alleen herstellen als die overheid zich anders  
gaat gedragen én als inwoners van Nederland die afhankelijk zijn van 
de overheid een betere positie krijgen. Onrecht moet plaats maken 
voor recht. Dát is de kern van het werk van de Landelijke Cliëntenraad. 
Onze kennis en de ervaringen van mensen die zich dagelijks bij ons 
melden, gebruiken we op allerlei vlakken. 

We hebben dit ingebracht - via ons 10-Punten-Plan - bij de informateurs 
Herman Tjeenk Willink en Mariëtte Hamer. En we zien dat het succesvol 
is geweest. Voor het eerst is er in een regeerakkoord heel duidelijk  
‘bestaanszekerheid’ opgenomen en ‘menselijke maat’. Ik zie nog  
meer lichtpuntjes. Vooral als ik kijk naar het verzet van gemeenten om 

Amma Asante
‘In 2021 bouwen aan 
een rechtvaardige overheid’

We zijn er nog lang niet. Er komen altijd 
weer berichten bij ons binnen van mensen 
die ongekend hoge bedragen zouden 
moeten terugbetalen.

https://www.landelijkeclientenraad.nl/actueel/lcr-stuurt-10-punten-plan-naar-informateur-tjeenk-willink
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hardvochtigheid in de Participatiewet niet meer toe te willen passen 
voor hun inwoners. En het besluit om de voorschotten voor de mensen 
die wachten op een Wia-beoordeling niet terug te vragen. Of de aan-
dacht voor nadelige effecten van verrekening van inkomsten uit werk 
met de uitkering: het onderzoek waaraan de LCR meewerkte is begin 
2021 gepresenteerd. Het staat nu op de politieke agenda.

We zijn er nog lang niet. Er komen altijd weer berichten bij ons binnen 
van mensen die ongekend hoge bedragen zouden moeten terug- 
betalen omdat de regels te ingewikkeld zijn. Ze hebben nergens  
voordeel uit gehaald, maar hebben tóch niet voldaan aan regels en 
dus is het straffen, beboeten en bloeden geblazen. Als ik één wens 
mag uiten voor het komende jaar dan zeg ik: ga dat gesprek aan  
met mensen. Meestal is er een simpele verklaring voor zo’n ‘fout’ en 
meestal kan het ook gemakkelijk worden rechtgezet. Ga niet met  
afvinklijstjes tegenover mensen zitten. Práát met mensen. Hoor wat  
zij te zeggen hebben en denk samen na over oplossingen. 

Inbreng van mensen die afhankelijk zijn van die overheid moet als 
vanzelfsprekend worden meegenomen. We zien dat dit met de LCR 
wel meer en meer gebeurt: we kunnen aangeven waar regels voor 
mensen knellen voordat ze worden ingevoerd. Zo hoeven we niet 
alleen pleisters te plakken en wijzigingen voor te stellen. We denken 
graag constructief mee, gevraagd en ongevraagd. Dat hebben we 
het afgelopen jaar gedaan en dat zullen we blijven doen. We zijn er 
allemaal bij gebaat dat het vertrouwen terugkomt. Stap voor stap 
komen we er wel. Aan de LCR zal het niet liggen.

Amma Asante
LCR voorzitter
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De LCR maakt tijdelijk of permanent deel uit van vele begeleidings-
commissies waaronder:
•  AKC Arbeidsdeskundig Centrum begeleidingscommissie bij  
 de oprichting.
•  ZonMW cliëntervaringen bij onderzoeksprogramma Vakkundig  
 aan het Werk.
•  Technologie en Inclusie betrokkenheid en inbreng deskundigheid  
 vanuit perspectief gebruiker.
•  NSOB-onderzoek Handhaving in de Sociale Zekerheid –  
 begeleidingscommissie en vooral ook de nasleep ervan.
•  Consortium Kopkrakers.

En de LCR laat zich zien in de Tweede Kamer bij debatten, rondetafels:
•  Rondetafel 35-
•  Rondetafel rouwverlof
•  Rondetafel uitvoering (knelpuntenbrief)

Meestal stopt de inbreng van de LCR niet als de resultaten van een 
programma of project worden gepresenteerd. Ook de omslag van 
resultaten naar verbeteringen in de praktijk is van belang. Het betekent 
dat we continu onze deskundigheid blijven inbrengen. 

De LCR onderhoudt nauwe banden met zowel het ministerie van  
SZW als de raden van bestuur van SVB als UWV. Voor gemeenten zijn 
er goede contacten met Divosa en VNG. Knelpunten in de uitvoering 
die mensen met een uitkering direct raken, kunnen zo snel worden  
besproken en (eventueel) opgelost. In 2021 speelden verschillende  
zaken. Een heel opvallende is de afwikkeling van de OTN-affaire. UWV 
en het ministerie van SZW hebben gezegd de kwestie op te lossen. 

Samenwerkingsverbanden en begeleidingscommissies

https://www.arbeidsdeskundigen.nl/akc
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/programma-detail/vakkundig-aan-het-werk/
https://www.technologievoorinclusie.nl/challenge/
https://www.nsob.nl/denktank/overzicht-van-publicaties/tussen-staat-en-menselijke-maat
https://www.kennisplatformwerkeninkomen.nl/actueel/nieuws/2020/04/03/kopkrakers-kies-voor-maatwerk
https://www.landelijkeclientenraad.nl/actueel/rondetafelgesprek-35-minners-lcr-pleit-voor-bestaanszekerheid
https://www.landelijkeclientenraad.nl/actueel/na-overlijden-partner-blijft-nabestaande-achter-in-chaos
https://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/rondetafelgesprek-over-knelpunten-de-uitvoering
https://o8s9ala602u.b-cdn.net/5dc59105-b1dc-48de-b9f9-1a8e736f17f1.pdf
https://www.trouw.nl/economie/uwv-maakt-excuses-wij-zijn-het-aan-deze-mensen-verschuldigd-dit-goed-te-maken~bcee60d5/
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z07909&did=2021D17354
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AOW-gerechtigden met een partner in een zorginstelling kregen van 
SVB de mogelijkheid om niet elk 50 procent van het AOW-bedrag te 
ontvangen (het gehuwdenpensioen) maar een alleenstaandenpen-
sioen van 70 procent. Dat leek gunstig, maar had grote gevolgen voor 
hoogte van de eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz), de toeslagen 
en de inkomstenbelasting. Deze signalen zijn voorgelegd aan de SVB, 
Garage de Bedoeling (platform van SVB-medewerkers om casus-
sen en knelpunten in de uitvoering te bespreken), het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Tweede Kamer. Het 
resultaat: alle naheffingen voor hogere eigen bijdragen zijn kwijt- 
gescholden, AOW-gerechtigden krijgen voortaan een betere uitleg 
over de gevolgen van hun keuze. En iedereen krijgt de mogelijkheid 
om eenmalig terug te komen op de gemaakte keuze. Knelpunten in 
regelgeving zijn zo in goed overleg rechtgetrokken in de uitvoering. 

Wat gebeurt er als iemand voorafgaand aan de WIA een WW- 
uitkering krijgt? Stel die WW-uitkering gaat in september in, maar  
in oktober wordt er pas uitbetaald. Een voorschot is handig, maar  
lang niet iedereen neemt dat aan omdat de voor- en nadelen niet 
duidelijk zijn. Als dan de ‘missende’ maand nabetaald wordt in een 
ander kalenderjaar, kan de berekening van de WIA-uitkering veel  
lager uitvallen. Die berekening betreft namelijk de uitgekeerde  
bedragen over een geheel kalenderjaar. Het gevolg: een lagere  
WIA-uitkering. Deze kwestie is een uitvoeringsprobleem. De zaak  
is voorgelegd aan de Tweede Kamer en aan de minister. Inmiddels 
wordt gekeken naar een wijziging van regelgeving voor een andere 
inkomstenberekening. 

SVB en AOW-perikelen

UWV en inkomensberekening
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Na twee jaar ziekte moet iemand een aanvraag voor een beoordeling 
voor de WIA aanvragen. Door een tekort aan verzekeringsartsen duurt 
het soms meer dan een jaar voordat mensen aan de beurt zijn. In die 
wachttijd krijgen zij een voorschot omdat zij anders zonder inkomsten 
zitten. Als later geen recht op een WIA-uitkering bestaat, moest dat 
voorschot soms terugbetaald worden. Dat leverde grote problemen 
op omdat mensen in die wachttijd geen andere inkomsten hadden. 
De LCR richtte in de zomer van 2021 een WIA-meldpunt in. De Telegraaf 
pikte dit op en vervolgens stroomden de aanvragen voor interviews 
binnen. Het WIA-meldpunt – hoewel niet groots uitgezet – had al heel 
snel een kleine honderd meldingen. In overleg met UWV, de CCUWV en 
het ministerie is besloten dat de voorschotten door een late keuring 
(vanaf 1 januari 2020) niet terug hoeven worden betaald. Wie al wel 
had terugbetaald, krijgt het bedrag van het voorschot terug. 

Meldpunt WIA

Op eigen initiatief of op verzoek van anderen voeren we burgerreizen 
of cliëntentoetsen uit. Of we beschrijven een situatie en pluizen uit  
hoe een knelpunt heeft kunnen ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn  
het OTN-rapport, de TONK-quick scan en het begin van de cliënten-
toets voorzieningen voor mensen met een visuele beperking. 

Eigen inbreng

Meldpunt WIA
• keuringen
• voorschotten
• minder dan 35%
• ziektewet
• gedeeltelijk 
 arbeidsongeschikt

mail naar: info@lcr-suwi.nl

https://www.landelijkeclientenraad.nl/actueel/wia-voorschotten-hoeven-niet-terug,-verbetering-poortwachter
https://www.landelijkeclientenraad.nl/actueel/wia-voorschotten-hoeven-niet-terug,-verbetering-poortwachter
https://www.landelijkeclientenraad.nl/actueel/clienttoets-lcr-basis-van-tonk-is-goed-maar-uitvoering-mist-doel
https://o8s9ala602u.b-cdn.net/5dc59105-b1dc-48de-b9f9-1a8e736f17f1.pdf
https://www.landelijkeclientenraad.nl/actueel/update-meldpunt-wia-ontvangt-veel-klachten-terugbetaling-voorschot
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De zichtbaarheid naar buiten vraagt van de LCR een andere rol en  
die hebben we in een nieuwe huisstijl terug laten komen. Het gaat  
altijd over mensen. De LCR heeft in 2021 een omslag in werken in- 
gezet. Daarin staan de ervaringen van mensen centraal. Hun verhalen 
vormen het startpunt van signalen die de LCR voorlegt aan politiek, 
uitvoerders of anderen die belangrijk zijn. 

Die lijn is terug te zien in maar liefst twee nieuwe websites: 
www.landelijkeclientenraad.nl bevat alle thema’s waarover wij ons 
buigen, actuele onderwerpen en bijeenkomsten. Maar ook stand- 
punten van de LCR en anderen, belangrijke rapporten of verslagen.  
In 2021 is een begin gemaakt. In 2022 krijgt de site een duidelijker  
gezicht.
www.hetgaatovermij.org is een website gericht op de mensen voor 
wie de LCR er is. Zij kunnen hun ervaringen achterlaten en op de 
hoogte blijven van ontwikkelingen. 
Op social mediakanalen is ook te volgen wat wij doen. In 2021 is  
het aantal volgers op de LinkedIn-pagina gegroeid van 250 naar  
ruim 2.200. De invloed van de LinkedIn-pagina is groot. Daarbij vallen 
vooral de problemen op rondom keuringen van mensen die arbeids- 
ongeschikt zijn, het ontbreken van een UWV Meldpunt en de ver- 
rekening van inkomsten.

In 2022 komen de social mediakanalen van de LCR en Hetgaatovermij 
aan bod en breiden we de volgers uit. 

Nieuwe huisstijl, nieuwe websites en een boost op socials

https://www.landelijkeclientenraad.nl
https://www.hetgaatovermij.org
https://www.linkedin.com/company/10662409
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Het congres is deels in een nieuw jasje gestoken: deels omdat het  
niet anders kan vanwege de coronamaatregelen en deels omdat  
we meer mensen willen bereiken. In de zaal knettert het van de  
activiteiten. De allereerste RoeteRing is uitgereikt aan Eva González 
Pérez waarbij medestrijders Farid Azarkan, Pieter Klein en Renske 
Leijten (digitaal) aanwezig zijn. 

Alle onderdelen schudden de deelnemers wakker en de Ab Harrewijn-
rede van Nationale ombudsman Reinier van Zutphen oogst veel bijval. 
In de studio bespreekt Rick Brink met gasten verder de verschillende 
onderdelen van het congresprogramma. 

Congres 2021

https://www.landelijkeclientenraad.nl/actueel/lcr-congres-biedt-veel-ruimte-voor-persoonlijk-verhaal


JAARVERSLAG 2021 LANDELIJKE CLIËNTENRAAD9

Er is nauwelijks een week voorbij gegaan in 2021 zonder de LCR in de 
media. Op radio, televisie, online media, in kranten en tijdschriften 
kwam het gezicht van voorzitter Amma Asante als vanzelfsprekend 
terug. Ze is zelfs vaste Spraakmaker in het gelijknamige programma  
op radio 1. De LCR krijgt ook vaak vragen van journalisten hoe ze  
bepaalde ontwikkelingen moeten beoordelen. En dat is een on- 
gelooflijk belangrijke ontwikkeling. Het betekent dat de LCR wordt 
gezien als een organisatie die staat voor de bestaanszekerheid van 
mensen. Een organisatie met veel expertise dankzij de leden, het  
personeel en alle samenwerkingspartners. Maar vooral dankzij alle 
mensen die hun verhaal met ons delen.

Explosie in de media

https://www.ntr.nl/De-Nieuwe-Maan/190/detail/De-Nieuwe-Maan/VPWON_1326031
https://www.landelijkeclientenraad.nl/lcr-in-de-media
https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/77291-2021-05-25-amma-asante-en-peter-heijkoop-over-de-participatiewet
https://nos.nl/artikel/2370259-kritisch-rapport-werken-naast-uitkering-leidt-tot-financiele-problemen
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/geldtekort-dwingt-gemeenten-strenger-te-worden-bij-het-toelaten-van-mensen-tot-sociale-voorzieningen/
https://www.trouw.nl/economie/hoe-juist-werken-tot-armoede-leidt-het-probleem-is-dat-toeslagen-loon-en-uitkering-niet-op-elkaar-zijn-afgestemd~b3ff1bd8/
https://www.groene.nl/artikel/de-wet-is-niet-heilig?utm_campaign=website&utm_medium=social&utm_source=linkedin
https://www.npostart.nl/nos-journaal/25-02-2021/POW_04818264
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De nieuwe solidariteit krijgt steeds meer een eigen gezicht. Samen 
met Pakhuis de Zwijger werken we thema’s uit die van belang zijn. 

Inkomensonzekerheid in crisistijd
Op 11 februari 2021: Over de effectiviteit van de steunmaatregelen  
tijdens de pandemie. De NOW-, TONK- en TOZO-regelingen hebben  
veel aandacht gekregen. Minder bekend is het sociaal pakket: 1,4  
miljard euro om mensen zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. 
Wat zijn de resultaten? 

Pakhuis de Zwijger: 
de nieuwe solidariteit staat sterk

Verrekening van inkomsten
Onderzoek laat zien dat mensen die een uitkering hebben én gaan 
werken vaak in financiële moeilijkheden komen en veel stress ervaren. 
Voor het onderzoek Als verrekenen een beperking is heeft de LCR het 
initiatief genomen. Het krijgt veel aandacht en staat centraal tijdens 
deze Pakhuis-uitzending op 25 februari 2021.

https://www.landelijkeclientenraad.nl/actueel/terugkijken-uitzending-'inkomenszekerheid-in-crisistijd'-van-11-februari-2021
https://www.landelijkeclientenraad.nl/actueel/terugkijken-uitzending-verrekening-van-inkomsten-van-25-februari-2021
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Als de overheid faalt
Over de conclusies van de parlementaire onderzoekscommissies naar 
toeslagen en het functioneren van uitvoeringsorganisaties: hoe komt 
de menselijke maat terug? En welke rol kunnen mensen zelf én hun 
organisaties hierin spelen? Een boeiende uitzending op 4 maart 2021.

NL kiest: toekomst van bestaanszekerheid
Politici gaan aan de vooravond van de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer in debat. De onderwerpen: passend werk voor mensen met 
een beperking, hoogte van de uitkering én het minimumloon, en welke 
rechten horen mensen met een uitkering te hebben. De politici buitel-
den over elkaar heen op 10 maart 2021. 

Participatiewet op de schop
De hardheden in de Participatiewet, de rol van gemeenten en het be-
lang van het organiseren van tegenmacht via cliëntenraden. Het zijn 
de onderwerpen die de uitzending van 2 december 2021 beheersen. 

https://www.landelijkeclientenraad.nl/actueel/uitzending-pakhuis-participatiewet-moet-volledig-op-de-schop
https://www.landelijkeclientenraad.nl/actueel/terugkijken-uitzending-als-de-overheid-faalt-van-4-maart-2021
https://www.landelijkeclientenraad.nl/actueel/terugkijken-uitzending-nlkiest-van-10-maart-2021
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De andere manier van werken – snel signalen ophalen en doorgeven 
aan de juiste instantie(s) – zorgt ervoor dat er ook goede resultaten 
worden geboekt. De roep van de LCR om bestaanszekerheid wordt 
gehoord. Het aantal aanvragen van begeleidingscommissies, voor 
burgerreizen, voor deelname aan verschillende programma’s is groot. 
De LCR is al gegroeid het afgelopen jaar. Die groei gaat door.

Samenwerking is de sleutel
De LCR kan nooit al het werk in zijn eentje verzetten. Daarom werken 
we graag samen met andere personen en (hun) organisaties. Natuur-
lijk zijn dat allereerst onze lidorganisaties en bijvoorbeeld ook ZonMw, 
TNO, Muzus, SAM, Movisie, Divosa, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG. 
Daarnaast weten andere organisaties ons te vinden voor onze inbreng. 
Dat zijn bijvoorbeeld beleidsambtenaren van het ministerie van SZW, 
Inspectie SZW, de Nationale Ombudsman, de Nederlandse School voor 
Openbaar Bestuur (NSOB), Kenniscentrum UWV, onderzoekscommissie  
Eerste Kamer, Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid (NGSZ), 
Sociaal Bestek, Specialisatievereniging Sociale Zekerheidsadvocaten 
(SSZ), verschillende hogescholen en universiteiten.  

Samen staan we nu eenmaal altijd sterker. 

Partners

Pas afgestudeerd socioloog Bart van den Krommenacker is het team 
van de LCR komen versterken op inhoudelijke communicatie. Hij werkt 
nauw samen met extern adviseur Rietje Krijnen die zich vooral richt  
op mediacontacten, artikelen en eindredactie. 

Nora Kasmi werkt als extern projectadviseur samen met Kosta Skliris 
aan het ophalen van signalen vanuit verschillende groepen in de  
samenleving. 

Vooruitblik Nieuwe fase en afscheid

Raadsleden in 2021
Er is afscheid genomen van Saïd Bouddhouft (IOT/SMN) en plaats- 
vervangende leden CC UWV Jan Schrik en Jan van Ewijk. Anneke  
Letschert, Cora van der Sel en Gabriëlla Chomazijn zijn vast lid van  
de CC UWV geworden. Nicolet Mensink is benoemd tot plaats- 
vangend lid CC UWV. Nico Smits is plaatsvervanger VCP namens  
CNV. Oktay Ünlü vertegenwoordigt IOT/SMN. Jan Taco Bosma en  
Frens Lemeer zijn beiden plaatsvervangend lid voor FNV geworden.


