Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 09 januari
2020
Aanwezig:
Rob Kotvis, vooraitter, Ton Eijkenaar secretaris, Ineke Alsem,
penningmeester, Wim Agterof, Kauthar Bouazzati, Jaap Burggraaf, Foppe ten
Hoor, Corrie Middelkoop-Wielink, Ria Zock-van Eck, (ambtelijk
ondersteuner, samensteller verslag).
Gasten:
Suzanne v.d. Gein en Erie Haak van de gemeente Woerden bij agendapunt 2
en 3
Afwezig:
Arjen Beekman
1. Opening en vaststellen van de agenda
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. De
agenda wordt akkoord bevonden.
2. Voortgang Maatschappelijke Agenda 2019-2022.
Toelichting door Suzanne v.d. Gein en Erie Haak van de gemeente Woerden
Versterken van het voorliggende veld (subsidies).
Op 9 december heeft de kerngroep NIO (Netwerk Informele Organisaties) een gesprek
gehad met de wethouder naar aanleiding van de strategische heroverweging die de
gemeente met partners gaat maken. Bij de kerngroep was er onduidelijkheid wat deze
heroverweging zou gaan betekenen voor het voorliggende veld.
Vorig jaar is bovenop de 100% basissubsidie aan een aantal organisaties incidenteel extra
budget toegekend. Ook voor 2020 maakt de gemeente een afweging over de toekenning
van extra budget voor organisaties. Vanaf 2021 wordt subsidie toegekend op inhoud. Niet
op ‘instelling of organisatie’ of op resultaten uit het verleden. Daarnaast komt er een
investeringsfonds voor vernieuwende initiatieven.
Het NIO heeft zorgen over allerlei bedrijven die in het gat springen van de WMO. Zij
verzorgen voor inwoners een pgb aanvraag terwijl ze veelal dezelfde diensten leveren die
vrijwilligersorganisaties bieden. De gemeente gaat meer sturen op aanbieders. Er worden
minder aanbieders toegelaten, de kwaliteitseisen worden strakker en op casusniveau wordt
bekeken of vrijwilligersorganisaties ingezet kunnen worden in plaats van pgb toekennen.
Betrokken ambtenaren worden getraind in de nieuwe werkwijze.
Zorginkoop wordt georganiseerd middels het “Open House model” met een ruime keuze
van aanbieders met een belangrijke rol voor WoerdenWijzer. Er wordt gestuurd op
inhoudelijke eisen en kwaliteitscriteria.
Personele ontwikkelingen.
Het sociaal domein wordt bij de gemeente uitgevoerd door 140 medewerkers. Nieuwe
functies zijn die van interim directeur sociaal domein en implementatie begeleider.

1

De functie van implementatiebegeleider is volgens de gemeente de komende twee jaar
noodzakelijk en zal op termijn anders worden ingezet.
De strategische heroriëntatie en het maken van keuzes o.a. binnen het sociaal domein
vindt plaats om financiële problemen op te lossen en vindt plaats van eind maart tot mei.
Opgemerkt wordt dat het geheel zwaar over komt ook gezien de bezuinigingen en dat de
gemeente “nogal druk is met zichzelf”.
Casemanagement. De werkwijze met een casusregiseur en procesregiseur is nog in
ontwikkeling. Na de huidige proefperiode start casemanagement in februari definitief en
voor de duur van twee jaar met twee kwartiermakers.
De invulling van de functies van casusregisseur en procesregisseur vragen andere
competenties van de medewerkers van Woerden Wijzer die deze functies uitvoeren.
Gekeken wordt of zij hiervoor geschikt zijn. De omstandigheden brachten met zich mee
dat niet vooraf beoordeeld kon.
Cumulus werkt goed bij het monitoren of doelen behaald worden of moeten worden
bijgesteld. Burgers waarderen dit. Privacy is geborgd maar het gaat de inwoner er vooral
om goed geholpen te worden.
Afgesproken wordt dat de Participatieraad binnen zes weken een reactie krijgt over
uitgebrachte adviezen.
3. Presentatie door Edwin Dubbelman, coördinator Regionaal Meldpunt en Coördinatiepunt
(RMC) Voortijdig Schoolverlaters
Edwin is vanuit de gemeente teamcoördinator Regionaal Bureau Leerplicht. Dit bureau
voert de leerplichtwet uit en werkt voor vijf gemeenten. Het bureau is breed bekend. In de
vijf gemeenten waarvoor het RMC werkt zijn 900 schoolverlaters zonder startkwalificatie
waarvan ongeveer een kwart in Woerden, meer jongens dan meisjes. Alleen jongeren die
zijn ingeschreven zijn bekend.
“Thuiszitters” zijn scholieren vanaf 5 tot 18 jaar die niet meer naar school gaan en
waarvoor bij verzuim strafrechtelijke maatregelen gelden. Na vijf dagen ziekte wordt de
jeugdarts van de GGD ingeschakeld. Mentoren zouden contact moeten zoeken en houden
met scholieren die niet meer op school verschijnen maar verliezen ze dikwijls uit het oog.
18 plus jongeren vallen niet meer onder de leerplichtwet en kunnen hun opleiding stoppen
zonder startkwalificatie. Zij kunnen bij het sociaal team werk en inkomen terecht komen.
Soms volgt na het stoppen met een opleiding een succesvolle carrière. Het komt voor dat
bedrijven scholieren tijdens hun studietijd een baan aanbieden.
Als het RMC een signaal krijgt over het stoppen van een opleiding met “thuiszitten” als
gevolg wordt contact met de jongere opgenomen. Het gaat om een complexe doelgroep
met dikwijls geen inkomen, schuld, geen startkwalificatie en geen huis. Als jongeren echt
niet willen meewerken, houdt het op. Het RMC volgt de schoolverlaters tot 23 jaar.
Tachtig procent gaat voor die tijd aan het werk, meestal in eigen kring.
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In Woerden is geen buddyproject van waaruit “thuiszitters” gevolgd worden en aandacht
en structuur wordt gegeven. Het is een “blinde vlek” die bijv. door service clubs of
vrijwilligersorganisaties opgepakt zou kunnen worden.
Afgesproken wordt dat de Participatieraad betrokken blijft bij de “thuiszitters”
problematiek o.a. bij het opzetten van een buddyproject. Edwin wordt
bedankt voor zijn verhelderende uiteenzetting.
4. Voortgang kernteams.
De drie kernteams stemmen de activiteiten die betrekking hebben op jongeren met elkaar
af.
Zorg. Komt na het kerstreces binnenkort weer bijeen.
Jeugd. Komt na het kerstreces binnenkort weer bijeen.
Er zijn afspraken gemaakt met een aantal organisaties.
Werk en inkomen.
De argumenten die in de reactie van de gemeente worden gebruikt op het advies
armoedebeleid en ziektekostenverzekering worden niet onderschreven.
Dit zal in het overleg met de wethouder Becht besproken worden evenals de voortgang
Inclusie.
De wethouders De Weger en Noorthoek worden uitgenodigd als er relevante
bespreekpunten zijn.
De overgang van statushouders naar de gemeente vanaf januari 2021 heeft consequenties
voor betrokken instanties zoals Ferm Werk, Vluchtelingenwerk en de
vrijwilligersorganisaties.
De destijds door de gemeente aangetrokken consultant die betrokken organisaties bij de
van opvang van vluchtelingen begeleidde, is helaas vertrokken.
De Kaderbrief Ferm Werk 2020 roept vragen op. Afgesproken wordt dat het kernteam
Werk en Inkomen een ongevraagd advies opstelt over de kaderbrief.
5. Ingekomen stukken
De stukken worden voor kennisgeving aangenomen
6. Verslag van de vergadering d.d. 14 november 2019 Het verslag wordt vastgesteld.
Verslag van de vergadering d.d. 11 december 2019 Het
verslag wordt vastgesteld.
7. Actielijst Participatieraad december 2019 De lijst wordt aangepast.
8. Rondvraag
Opgemerkt wordt dat de indruk bestaat dat de gemeente veel geld besteedt aan het inhuren
van advies en ondersteuning vanuit commerciële bureaus voor de uitvoering van het
sociaal domein.
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Afgesproken wordt onderzoek te doen bij de VNG / CBS naar vergelijkende cijfers.
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor de aanwezigheid.
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