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DE CLIËNTENRAAD IS ER VOOR U ! 
 
Waarvoor  is de Cliëntenraad ?  

Bij het ingaan van de Participatiewet 2015 is elke gemeente 
verplicht cliënten te betrekken bij de uitvoering van deze wet. 
De Cliëntenraad komt op voor de belangen van inwoners die 
een uitkering ontvangen via de Participatiewet en voor 
inwoners met een laag inkomen in de gemeente De Bilt.            
 
Wat doet de Cliëntenraad? 
Wij zien toe op het functioneren van de aan u doorverwezen 
instanties en andere zaken die van belang zijn voor uw inkomen, 
zoals bv. de bijzondere bijstand. Tevens organiseren wij twee 
keer per jaar een bijeenkomst, u kunt dan kennismaken met de 
leden van de raad, maar ook om uw ervaringen te delen met 
andere inwoners die een uitkering ontvangen. Ook houden wij 
twee keer per maand (de 1e en 3e dinsdag) een spreekuur in 
Restaurant Bij de Tijd, Prof. Dr. Debijeweg 1 in De Bilt. 
 
 
 

Wie zitten in de Cliëntenraad? 
De leden van de cliëntenraad zijn vrijwillige 

ervaringsdeskundigen,  die zelf een participatie-uitkering 
ontvangen  en op deze manier willen bijdragen aan 
verbeteringen. Daarnaast zijn er ervaringsdeskundigen op 
gebied van participatie,  en mensen die geïnteresseerd zijn in de 
doelgroep.  
 
Wat kunt u voor de Cliëntenraad doen? 
Cliënten kunnen ons laten weten, wat zij vinden van het 
gemeentelijk armoede/minimabeleid. Cliënten kunnen zich ook 
aanmelden om deel te nemen in de Cliëntenraad. Neemt u 
vooral eens contact met ons op. U bent van harte welkom! 
 
We gaan zorgvuldig met uw gegevens om  en  uw privacy.   
U kunt  ons bereiken via telefoonnummer: 06 27 82 07 82.  
Spreek altijd uw naam en telefoonnummer in, wij bellen u  
terug. Natuurlijk kunt u ook een bericht per e-mail sturen naar: 
clientenraaddebilt@yahoo.com.  
 
 

Voor het  laatste nieuws kunt u ons volgen op Facebook: 
Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt 
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