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Ons kenmerk: PR 2021/004       Woerden, 28 juni 2021 

   

  

Betreft:  Project Ferm Wijzer Light 

 

 

Geacht College, 

Geachte leden van de Gemeenteraad, 

 

De Raadsinformatiebrief “Het projectplan voor de uitvoering van het project Ferm Wijzer Light, dat 

voortvloeit uit de Strategische Heroriëntatie” van 30 maart jl. was voor de Participatieraad van de 

Gemeente Woerden aanleiding te reageren met een brief d.d. 4 mei 2021 waarin de raad onder meer 

haar zorgen uit met betrekking tot het project en tevens een aantal adviezen en aanbevelingen doet.  

Kort samengevat was en is de Participatieraad van mening dat er én geen goede onderbouwing is voor 

de wijziging c.q. doorontwikkeling van Ferm Wijzer naar Ferm Wijzer Light, én, voor zover deze 

wijziging al moet plaatsvinden, (te) veel zaken in het projectplan niet of niet afdoende zijn geregeld. 

Een goede overgang en ondersteuning en begeleiding van de inwoners die het betreft kan – ook door 

hen – niet met vertrouwen tegemoet worden gezien. 

 

In de weken na ons advies zijn diverse gesprekken gevoerd, o.a. met ambtenaren van de gemeente 

Woerden en met de interim-directeur van Ferm Werk. Deze gesprekken hadden ten doel ons nader te 

informeren over de achtergronden en de inhoud van het project.   

Van uw college ontvingen wij een reactie op ons advies d.d. 14 juni 2021 waarover wij op 16 juni jl. 

uitgebreid van gedachten hebben gewisseld met de wethouder, de heer G. Becht. 

Echter, ook na dit gesprek hebben wij niet de indruk, dat uit de reactie van het College blijkt dat de 

zorgen die wij hebben worden gedeeld. Sterker, met de briefwisseling en de gevoerde overleggen zijn 

onze zorgen, die vooral betrekking hebben op een groep toch al kwetsbare inwoners, eerder 

toegenomen dan afgenomen. 

Het projectplan voor de uitvoering van Ferm Wijzer Light lijkt vooral ingegeven door de Strategische 

Heroriëntatie – een andere onderbouwing ontbreekt - en kent dientengevolge een te zakelijke 

benadering. 

Daarmee wordt naar onze mening voorbij gegaan aan de belangen en behoeften van ruim 

tweehonderdvijftig inwoners. 
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Zoals reeds opgemerkt hebben wij er onvoldoende vertrouwen in dat de inwoners in categorie C en D 

die aanstonds worden overgeheveld naar Woerden Wijzer op goede wijze zullen worden ondersteund 

en begeleid. Uitgebreid hebben wij hiervoor argumenten over tafel gebracht.   

Zonder in herhaling te vallen, deze argumenten hadden o.m. betrekking op  

- de beschikbare capaciteit bij Woerden Wijzer,  

- de toerusting en deskundigheid,  

- de mogelijkheden om deze inwoners sociaal of economisch te laten participeren,   

- de verdeling van verantwoordelijkheden m.b.t. de Participatiewet tussen Woerden Wijzer en 

Ferm Werk, en  

- de privacy van de inwoners. 

Zonder afbreuk te doen aan onze argumenten en stellingname in het besluit tot wijziging c.q. 

doorontwikkeling van Ferm Wijzer naar Ferm Wijzer Light adviseren wij u nadrukkelijk om met name 

de aanpak en uitvoering van de begeleiding en ondersteuning van de ruim 250 inwoners bij te stellen. 

En wel zodanig dat wij, maar belangrijker nog de desbetreffende inwoners de overgang naar en de 

ondersteuning en begeleiding door Woerden Wijzer met vertrouwen tegemoet kunnen zien. 

 

Het projectplan geeft aan dat eind 2021 op hoofdlijnen zal worden geëvalueerd aan de hand van het 

monitoren van, overigens nog te ontwikkelen, prestatie-indicatoren. Ook de analyse van de 

begeleidingsbehoefte van de doelgroep zal pas eind 2021 in beeld zijn en worden besproken. Echter, 

zoals het projectplan zelf aangeeft, bieden deze evaluaties onvoldoende zicht. Pas in het derde kwartaal 

van 2022 kan daadwerkelijk iets gezegd worden over de effectiviteit van de ingezette werkwijze. 

Wij zijn van mening dat nog steeds onduidelijk is hoe de uitvoering van het project ter hand wordt 

genomen en gemonitord. Wil de sociale en/of economische participatie van deze groep inwoners kans 

van slagen hebben dan kan niet worden gewacht tot eind 2022! Direct al zal sprake moeten zijn van 

het concreet volgen en monitoren van de desbetreffende doelgroep zodat, indien nodig, uitvoering en 

begeleiding tijdig kan worden bijgesteld.  

Duidelijk moet worden dat mensen met soms complexe problemen kansen krijgen op “meedoen” met 

een beter sociaal leven en niet pas eind 2022.   

 

Uiteraard zijn wij graag bereid deze reactie nader toe te lichten en kijken met belangstelling uit naar 

uw reactie. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 
Rob Kotvis 

Voorzitter Participatieraad gemeente Woerden 

 

 

 

 


