
 

 

 

 
  

 

Verslag vergadering Participatieraad Woerden gehouden op 19 november 2015 

  

Aanwezig:       Rob Kotvis (voorzitter), Ineke Alsem (penningmeester), Ton Eijkenaar, (secretaris),  

Wim Agterof, Anne Berkheij, Andrée van Emst, Cok Hoogerbrugge, Corrie 

Middelkoop-Wielink, Nely Siefers, Ria Zock-van Eck, (ambtelijk ondersteuner, 

samensteller verslag)  

Gemeente: Nanda de Ridder, Ingrid van Schaik en Benita van der Neut bij agendapunt 3.  

 

 1.  Opening en vaststelling van de agenda   

De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2.  Mededelingen 

Ineke is betrokken is bij het gemeentelijke, wijkgerichte project De wielen van de bus.  

Een bus die door de straten van Woerden rijdt, waar mensen elkaar ontmoeten, de dialoog 

aangaan, omzien naar elkaar.  

 

3.  Gemeentelijke agenda: toelichting door Nanda de Ridder 

In 2016 wordt gewerkt met een tijdelijke variant voor de inzet van onafhankelijke 

cliëntondersteuning. Mogelijk worden onafhankelijke ZZP-ers ingezet. In 2017 wordt voor 

een definitieve invulling van de onafhankelijke cliëntondersteuning gekozen. 

De gemeente zal nog een reactie geven op het door de Participatieraad uitgebrachte advies 

onafhankelijke cliëntondersteuning. 

A.van Emst is vanuit de Participatieraad voor de gemeente beschikbaar als klankbord bij de 

verdere ontwikkeling van de onafhankelijk cliëntondersteuning.  

 

De contracten voor de zorginkoop WMO en Jeugdhulp 2015 worden voor 2016 verlengd. De 

zorgcontinuïteit loopt tot 1 januari 2016. Het herindicatietraject WMO is bijna afgerond. Dat 

van Jeugdhulp verloopt moeizamer vanwege het ontbreken van gegevens en vervuilde data. 

Het herindicatietraject wordt ruim onder de aandacht gebracht, ook via de zorgaanbieders. 

Cliënten kunnen als zij dat willen een afspraak over de voortgang maken met de gemeente. 

 

Afgesproken wordt dat Nanda een datumprikker rondstuurt voor een brainstormsessie in 

januari over het aanbestedingstraject Zorg en Jeugdhulp 2017. 

 

Vanaf oktober wordt er niet alleen voor 18min maar ook voor 18plus gewerkt met de Save 

aanpak bij zorgmeldingen rondom (vermoedelijk) huiselijk geweld.  

 

Afgesproken wordt dat vanuit de kerngroep Jeugd een lijstje naar de gemeente wordt 

gestuurd met suggesties om cliëntparticipatie breder vorm te geven en de burger meer te 

betrekken. 

 

In 2015 heeft de gemeente één Bezwaarschrift ontvangen. Dit bezwaarschrift heeft 

betrekking op Jeugdzorg.  



 

 

 

Verbeterslag website Woerden wijzer in aanwezigheid van Ingrid van Schaik en Benita van 

der Neut 

Voorganger van WoerdenWijzer was de sociale kaart. Praktisch en financieel bleek het niet 

mogelijk om deze actueel te houden. De huidige website van WoerdenWijzer vraagt om 

verbetering. Gemiddeld komen er 3 vragen per dag binnen bij WoerdenWijzer, inclusief die 

van zorgaanbieders.  

De wijze waarop de verbeterslag wordt vormgegeven is door gebruik te maken van user 

story’s die door een gevarieerde groep mensen worden gemaakt. Ook aan de leden van de 

Participatieraad wordt gevraagd een aantal story’s in te leveren. De user story's worden 

verzameld en aan de hand daarvan wordt de verbetering van de website vormgegeven. De 

taal van de website zou de taal van de gemiddelde burger moeten zijn. Een ruim verspreide 

informatiefolder over WoerdenWijzer zal de bekendheid bevorderen.  

Het indienen van een ondersteuningsplan gebeurt digitaal en zal te zijner tijd gekoppeld 

worden aan de iCloud. Voor Ferm werk blijken de aanvragen op papier ingeleverd te 

moeten worden. 

 

Afgesproken wordt dat er een planning voor de verbeterslag van WoerdenWijzer wordt 

gemaakt en deze naar de Participatieraad te sturen. 

 

4.  Voortgang vanuit de Kernteams 

Zorg. Met de gemeente is gesproken over schotten tussen zorg en welzijn. Afgesproken is 

hiernaar verder onderzoek te doen, voorbeelden te verzamelen en een vervolgafspraak te 

maken.  

 

Corrie is naar een bijeenkomst van Mezzo geweest over keukentafelgesprekken. De 

presentatie wordt binnenkort naar de PR-leden gestuurd.  

 

Het kernteam Zorg werkt aan het compleet maken van het team. 

 

Jeugd. Er is een gesprek geweest met de gemeente over het domein jeugd waarbij 

verschillende onderwerpen aan de orde kwamen. Op 14 december vindt een vervolggesprek 

plaats. 

Er is contact met het Futura College, met het Kalsbeek College wordt een afspraak gemaakt 

en er is contact met verschillende jongerengroepen. 

Binnen het team jeugd zijn vragen die betrekking hebben op WoerdenWijzer en er zijn 

zorgen over de waarborging van de privacy.  

 

Voor uitbreiding van het team worden gesprekken gevoerd met een kandidaat.  

 

Werk en inkomen. Cliënten zonder adres werden in het verleden door de gemeente Utrecht 

behandeld. De gemeente Woerden gaat dit nu zelf doen. 

 

Er is een Convenant gesloten met de praktijkschool.  

 

Wim, Cok en Nely zijn naar een cursus over de participatiewet geweest. Was informatief en 

het gaf inzicht in wat er leeft onder bijstandsgerechtigden en hoe gemeentes hiermee 

omgaan.  

 

De beleidsnotitie 2016 - 2017 over werk en inkomen waarover de Participatieraad in 

gesprek is geweest met de beleidsambtenaar is vastgelegd in een raadsvoorstel dat op 2 

december in de commissie Welzijn besproken wordt. Hierover wordt geen advies gevraagd.  



 

 

Afgesproken wordt dat Cok en Wim reageren op de beleidsnotitie van de gemeente. De door 

hen opgestelde visie op de uitvoering van de Participatiewet door de gemeente Woerden 

wordt als achtergrondinformatie gezien vanuit het kernteam Werk en Inkomen t.b.v. de PR.  

 

Bij het team Werk en inkomen is een lid vertrokken omdat hij werk heeft gevonden.  

 

5. Ingekomen stukken 

Worden voor kennisgeving aangenomen voor zover niet aan de orde gekomen bij 

agendapunt 4. 

 

6. Visiedocument 

Afgesproken wordt reacties op het (concept) visiedocument Participatieraad voor 30 

november naar Ton te sturen. Daarna wordt het document door de secretaris en voorzitter 

aangepast en SMART gemaakt.  

 

7. Verslag van de vergadering d.d. 22 oktober 2015 

Blz.1 punt 3, Inwonercloud. Het project is complex en ambitieus en zal door de 

Participatieraad kritisch gevolgd worden.  

 

8. Actielijst participatieraad  

 De lijst wordt doorgenomen en wordt aangepast.  

 

9. Rondvraag 

Nadat het visiedocument is vastgesteld zal de (website van) Participatieraad breed onder de 

aandacht worden gebracht.  

 

Afgesproken wordt voor 2016 een overzicht op te stellen met lopende zaken, relevante 

onderwerpen en pilots en verschillende items aan PR-leden toe te wijzen om de voortgang te 

volgen.  

 

Afgesproken wordt dat Ton de regie heeft voor de voorbereiding van de 

informatiebijeenkomst met WoerdenWijzer op 3 december van 14.00 tot 15.00 uur.  

 

10. Sluiting 

In verband met het feit dat op 17 december er geen vergaderruimte in het gemeentehuis 

beschikbaar is vindt de laatste vergadering plaats in de tuinzaal van de Kloosterhoeve in 

Harmelen.  

 

De voorzitter sluit de vergadering.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


