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Verslag vergadering Participatieraad Woerden gehouden op 22 oktober 2015 

  

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

Wim Agterof, Cok Hoogerbrugge, Nely Siefers, Ria Zock, (ambtelijk ondersteuner, 

samensteller verslag)  

Gemeente: Pepijn van der Burgt en Gerard Kraaijkamp bij agendapunt 3.  

Afwezig:         Andrée van Emst, Corrie Middelkoop-Wielink, Anne Berkheij 

 

  

 1.  Opening en vaststelling van de agenda   

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

 

2.  Mededelingen 

Op 20 oktober is gesproken met WoerdenWijzer. Afgesproken is om in klein comité verder te 

praten. Voor de vervolgafspraak wordt een datumprikker rondgestuurd.  

 

3.  Gemeentelijke agenda: toelichting door Pepijn van der Burgt, projectmanager inwonercloud. 

Pepijn geeft een presentatie over de ontwikkeling van de inwonercloud. Het beleid is 

vastgesteld met als uitgangspunten dat de inwoner centraal staat, zelf de regie heeft, 

zelfredzaamheid wordt bevorderd en het beleid over de domeinen heen gaat. In de 

inwonercloud zitten de functionaliteiten zelfhulp, gezinsdossier/ persoonsdossier, 

marktplaats voor zorgvragen, inzetten PGB. Bij de ontwikkeling van de inwonercloud en de 

ICT toepassingen die daarbij horen is uitgegaan van het coöperatieprincipe. Eindhoven, 

Boxtel en Woerden vormen deze coöperatie. Niet alle aan Woerden gelieerde gemeentes 

doen mee met de ontwikkeling van de inwonercloud om budgettaire en capaciteitsredenen.  

De inwonercloud voldoet aan de wettelijke eisen.  

Het iclouddossier kan een compleet levensbestendig dossier gaan vormen. Privacy is een 

belangrijk aandachtspunt. De inwoner is eigenaar en moet kunnen bepalen aan wie welke 

informatie beschikbaar wordt gesteld. Dat is in het huidige systeem anders. Als voorbeeld 

wordt gegeven dat bij de aanschaf van een bril de opticien weet wie de zorgverzekeraar is.  

Een aantal zorgaanbieders maakt al gebruik van apps en willen gaan meedoen aan de icloud.  

Er zijn er nog te weinig inwoners bij de uitwerking betrokken en onduidelijk is hoe groot de 

betrokkenheid van relevante groepen is. Vanaf 2017 wordt de eerste versie verwacht waarbij 

inwoners c.q. doelgroepen daadwerkelijk betrokken zullen worden. Gedacht wordt aan een 

aantal klankbordgroepen van elk 10 personen. Nu wordt maandelijks een icloudbijeenkomst 

georganiseerd waarbij de Participatieraad welkom is. Tevens verzoekt Pepijn de leden van de 

Participatieraad mee te denken in oplossingen om het draagvlak voor de icloud te kunnen 

verbreden. ( dit actiepunt meenemen in de actielijst van de PR) 
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Gerard Kraaijkamp, beleidsadviseur gemeente werk en inkomen en Ferm werk. 

De participatiewet krijgt steeds meer vorm en inhoud en voor 1 december zal concreet beleid 

aan de raad worden voorgelegd. De participatiewet en het sociaal domein gaan over rechten 

en plichten. De basis van de uitvoering is vastgelegd in verordeningen. 

Met Montfoort, Oudewater, Reeuwijk en Bodegraven is al gesproken over invulling van het 

beleid. Met Ferm Werk wordt binnenkort een gesprek hierover gevoerd. Om beleid te maken 

voor werk en inkomen is informatie nodig vanuit bestanden. Niet alle gewenste informatie is 

beschikbaar wat het beleid maken lastig maakt. De cijfers van Ferm Werk laten wel zien dat 

er veel mutaties zijn. Jongeren tot 27 jaar blijken moeilijk aan werk te komen. Het begeleiden 

van mensen naar banen verloopt niet optimaal.  

De financiering van werk en inkomen vindt plaats op basis van een rijksbijdrage, aangevuld 

met gemeentelijk geld. De uitgaven 2015 lijken lager uit te komen dan begroot.  

De nieuwe directie van Ferm Werk heeft een verbeterplan geschreven. 

 

Vanuit de Participatieraad wordt opgemerkt dat het lijkt of Ferm Werk vooral uitgaat van 

wettelijke regels terwijl het leveren van maatwerk uitgangspunt zou moeten zijn. Mensen 

hebben mogelijkheden en beperkingen waarbij in sommige gevallen bijv. beschut werk een 

passende voorziening is die door Ferm Werk aangeboden zou moeten kunnen worden. 

Inwoners moeten geen last hebben van wettelijke regels, maar die horen juist helpend zijn. 

Beleid zou niet alleen op basis van cijfers gemaakt moeten worden maar gepersonifieerd en 

op basis van (doel)groepen.  

 

Afgesproken wordt dat Gerard op korte termijn een afspraak maakt met een delegatie van de 

Participatieraad om input voor het beleidsplan te krijgen. Afgesproken wordt aan de hand van 

een aantal data die Gerard voorlegt een datumprikker rond te sturen.  

 

Activiteitenoverzicht gemeente 

Participatie werk & inkomen. Aanscherping beleid PWI ten behoeve van 

Dienstverleningsovereenkomst en begroting Ferm Werk 2016. 

De overeenkomst is nog niet aan de Participatieraad voorgelegd. Er lijken een aantal 

knelpunten in te zitten.  

 

Advies onafhankelijke cliëntondersteuning is naar het college gestuurd, er is nog geen reactie  

ontvangen 

 

4. Voortgang vanuit de Kernteams 

Zorg. Als mantelzorgcompliment is overeenkomstig het verzoek voor een VVV-bon van  

€ 50,00 gekozen. Het blijkt lastig om de bon op de juiste adressen te krijgen. 

 

Jeugd. Geprobeerd wordt het kernteam met jongeren uit te breiden.  

Er zijn geluiden dat gebruikers van WoerdenWijzer niet altijd tevreden zijn. 

 

Werk en bijstand. Is uitgebreid met een nieuw kerngroeplid.  

Er wordt een afspraak voor een gesprek met directeur van de praktijkschool gemaakt. 

Afgesproken wordt per email op de notitie van Cok en Wim te reageren die zij geschreven 

hebben over Werk&Inkomen en de notitie op de actielijst te zetten.  

 

5. Ingekomen stukken. 

Notitie Ontwikkeling in Utrecht West ingekochte jeugdzorg.  

Er zal per email naar gemeente worden gereageerd.  

 

Uitnodiging beschermd wonen op 26 oktober 2015. Ton gaat naar de bijeenkomst. 
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6. Vaststelling verslag van de vergadering van 24 september 2015 

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

Verslag van de verdiepingsbijeenkomst Participatieraad 30 september.  

Aan de hand van het verslag stelt de voorzitter een visiedocument 2016-2018 op voor de 

volgende vergadering.  

 

Het vergaderschema 2016 wordt voorlopig vastgesteld. 

 

8. Rondvraag  

Ton meldt dat hij  deelneemt aan een interne werkgroep van Zuwe Hofpoort  

die zich gaat bezighouden met een vooronderzoek naar de mogelijkheid tot het opzetten 

 van een zorgpension Zuwe Hofpoort. Hij doet dit op persoonlijke titel.  
 

9.  Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering. 


