Wim van Olderen (Dodewaard)
Aandachtsgebied:
De participatie wet in zijn algemeen, met als speciale doelgroep de
"oud-sociaal werkplaats medewerkers" (mensen met een grote afstand
tot de arbeidsmarkt), met een vast WSW-dienstverband op
31 december 2014.
Geboren in 1959 te Lienden, ben ik na veel verhuizingen nu weer
woonachtig in Dodewaard.
Getrouwd en twee zonen, die elk hun eigen bestaan hebben
opgebouwd.
Toen ik, na 36 jaar als militair, met functioneel leeftijdsontslag naar huis gestuurd werd, ben ik me
eerst, als belasting-intermediair en als medewerker nazorg bij ernstige ziekte en overlijden, voor
leden van de vakbond voor militair en burgermedewerkers, gaan verdiepen.
Daarna heb ik mij gericht op de "wereld" van mijn broer.
Ik voer alweer elf jaar het curatorschap over hem uit en neem deel aan de locatieraad en
cliëntenraad van Prezzent. Bij deze zorg-organisatie, waar hij, (c.f. de Wet Langdurige Zorg)
verzorgd wordt, heeft hij zijn eigen appartementje op de Willem de Zwijgerweg in Geldermalsen
(www.prezzent.nl/boomkamp-geldermalsen).
Naast zijn Wajong uitkering, werkt hij al bijna 40 jaar bij Werkzaak Rivierenland (voorheen de
sociale werkplaats Lander), vallend onder de Wet Sociale Werkvoorziening.
Door de invoering van de participatie wet en de onduidelijkheden over de uitvoering en de invloed
hiervan op zijn werk (wat een zéér belangrijke positie in zijn leven betekent), ben ik medio vorig
jaar deel gaan nemen aan de cliëntenraad van Lander, nu deze per 01-01-2016 overgegaan is in een
commissie van advies, hoop ik op korte termijn deel te mogen nemen in de cliëntenraad van
Werkzaak Rivierenland.
Ik hoop niet alleen, maar ik heb de sterke wil, om ook als lid van de WMO-raad bij te dragen aan de
bescherming van de sociaal zwakkeren in onze maatschappij.
Zij, die voorheen deelnamen aan de maatschappij als beschermde werknemers, dreigen nu in de
huidige 24/7, sociaal verarmde, "werken naar vermogen" maatschappij, soms kopje onder te gaan.

