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Visiedocument Participatieraad Woerden 

 
 
 
Voorwoord 
 
In dit visiedocument geeft de Participatieraad Woerden inhoud en invulling aan de taak die de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning, de Participatiewet, de Jeugdwet en de Regeling Participatieraad 
ons oplegt.  
Waartoe, hoe en op welke wijze zetten wij ons in om er voor te zorgen dat de (kwetsbare) inwoners 
van Woerden de aandacht, zorg en ondersteuning krijgen die nodig is 
 
Missie 
 
De Participatieraad vindt dat alle inwoners van de gemeente Woerden  het recht hebben 
om volwaardig mee te doen aan de  samenleving. Dat wil zeggen een samenleving waarin 
ieder de regie heeft over het eigen leven, ieder meedoet op voet van gelijkheid, geen 
discriminatie is en geen onderscheid tussen mensen met en zonder beperking en waar ieder 
toegang heeft tot (openbare) voorzieningen. Participatie voor iedereen in een inclusieve 
samenleving.  
 
De Participatieraad zal er op toezien dat dit principe door de gemeente Woerden in beleid 
en uitvoering van beleid  vorm en inhoud krijgt en hanteert daarbij  de volgende 
uitgangspunten: 
 

1. Ieder individu is autonoom en heeft de vrijheid zelf keuzes te maken. 

2. Iedereen heeft gelijke kansen, er is geen sprake van discriminatie, ook niet op basis van 
een      beperking. 

3. Ieder individu is in staat om, naar vermogen, volledig te participeren, dan wel ziet 
(met     eventuele ondersteuning) de mogelijkheden daartoe voor zichzelf. 

4. Voor kinderen en jongeren geldt dat zij zich veilig en gesteund weten en dat hun 
rechten  beschermd zijn. 

5. Werk en opleiding zijn toegankelijk en bereikbaar voor mensen met een beperking, 
zowel          qua begeleiding als fysiek toegankelijk en met aangepast lesmateriaal en 
werkomstandigheden. 

6. De mate van toegankelijkheid van openbare voorzieningen, wonen en werk, als 
onderdeel van een inclusieve samenleving, is een continu aandachtspunt. 

7. Mensen met een ondersteuningsvraag (of ouders als het om kinderen gaat) worden 
expliciet  betrokken bij het beleid betreffende het sociaal domein en ook bij het 
geschikt en toegankelijk maken van voorzieningen. Zij weten als geen ander waar de 
drempels in de samenleving zitten. 
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8. Zowel de toegang tot ondersteuning en zorg, alsook de uitvoering daarvan worden zo 
integraal mogelijk georganiseerd, zodat mensen geen last hebben van regeldruk    en 
bureaucratie. 

9. De persoonlijke levenssfeer en privacy van mensen wordt gewaarborgd en is prioriteit  
bij   afspraken over informatie-uitwisseling tussen instanties en hulpverleners. 

 
 
Visie 
 
Burgers moeten kunnen rekenen op ondersteuning als de zelfredzaamheid en, in geval van 
jeugdigen, “de ontwikkeling van de jongere” in gevaar komt. De Participatieraad Woerden ziet er 
daarom op toe dat het beleid van de gemeente Woerden en de uitvoering van dit beleid er op 
gericht is dat de zelfredzaamheid en participatie van burgers gestimuleerd wordt en waar nodig 
ondersteunt en dat structuren en netwerken van en door burgers die deze zelfredzaamheid mede 
ondersteunen, optimaal worden gefaciliteerd.  
De Participatieraad participeert in de voorbereiding van het gemeentelijk beleid ten aanzien van het 
gehele Sociale Domein, toetst het voorgenomen beleid en de uitvoering daarvan.   
De raad vervult een proactieve rol binnen de Woerdense samenleving en bevordert dat elke inwoner 
de juiste hulp krijgt 
De raad bevordert de dialoog tussen professionals en vrijwilligers zodat er een goede samenwerking 
ontstaat.  
De leden van de Participatieraad vervullen een actieve rol, zijn betrokken en zoeken de dialoog met 
inwoners, gemeenteraad en gemeente. 
 
 
Strategie  
 
De Participatieraad vormt zich een oordeel over de mate waarin de toepasselijke wetgeving en het 
vastgestelde gemeentelijk beleid adequaat wordt ingevuld en uitgevoerd. En de mate waarin de 
mensen die een steuntje in de rug nodig hebben dit ook daadwerkelijk krijgen. Uitgangspunt daarbij 
is altijd de ondersteuningsvraag van de inwoner en niet het beleid, waarbij het zaak is de eventuele 
verschillen tussen beleid en praktijk vast te stellen.  
 
De Participatieraad Woerden richt zich daartoe op het  

- Verbinden van domeinen 
o Het bevorderen van een integrale aanpak 
o Het denken in kansen en mogelijkheden 
o Het zoveel mogelijk adviseren vanuit een integrale aanpak 

- Bevorderen van de dialoog 
o Met inwoners, gemeente en maatschappelijke organisaties 
o In een vroegtijdig stadium betrokken zijn bij de ontwikkeling van beleid. 
o Vooraf beïnvloeden in plaats van achteraf beoordelen 

- Optimaal benutten van de vrije ruimte 
o Onafhankelijk en vrijheid van handelen t.a.v. de gemeente 
o Overleg met en betrokken bij organisaties  

- Stimuleren en ondersteunen van burgerinitiatieven 
o Ondersteunen en uitdragen van goede initiatieven 
o Ondersteunen van vrijwilligers 
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Verantwoording 
 
Jaarlijks verzorgt de Participatieraad een jaarverslag waarin onder meer rapportage wordt 
gedaan over de realisatie en voortgang op hiervoor genoemde doelen. 
Daarnaast zullen de uitgebrachte adviezen, de personele samenstelling en een financieel 
verslag onderdeel uitmaken van het Jaarverslag. 
 
Het Jaarverslag wordt uiterlijk binnen 6 maanden na het verstrijken van het 
achterliggende kalenderjaar gepubliceerd.  
Op de website van de Participatieraad www.participatieraadwoerden.nl worden onder 
meer de verslagen van de vergaderingen en de adviezen en reacties van de 
Participatieraad gepubliceerd. 
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http://www.participatieraadwoerden.nl/

