Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 10 oktober 2018
Aanwezig:

Gasten:
Afwezig:

Rob Kotvis (voorzitter), Ton Eijkenaar (secretaris), Ineke Alsem, (penningmeester),
Wim Agterof, Arjen Beekman, Andrée van Emst, Cok Hoogerbrugge, Corrie
Middelkoop-Wielink, Ria Zock-van Eck, (ambtelijk ondersteuner, samensteller
verslag).
G Brecht en A.Noorthoek, wethouders
Theo Kemper

1. Welkom en korte kennismaking
Na het welkom van de voorzitter aan de aanwezigen en in het bijzonder wethouder Brecht
stelt een ieder zich kort voor. Wethouder Noorthoek komt later.
Plannen van de wethouders
In juni 2018 is het coalitieakkoord gepresenteerd. Dit akkoord vormt het kader voor de
gemeente voor de komende jaren. In het coalitieakkoord staan een aantal belangrijke
richtinggevende uitspraken over de invoering van “Begeleiding Dichtbij”. In het
coalitieakkoord wordt nog gesproken over casemanagement en toegang. In de praktijk blijkt
de term casemanagement voor verwarring te zorgen. Daarom is ervoor gekozen om voor twee
termen te kiezen: Casusregie als er sprake van enkelvoudige of meervoudige problematiek op
één of twee leefgebieden. Procesregie bij meervoudige problematiek op meerdere
leefgebieden waardoor coördinatie van de hulpverlening en soms ook doorzettingsmacht
nodig is.
De portefeuilleverdeling over drie wethouders bewerkstelligt dat het herijken van het sociaal
domein breed in het College wordt uitgewerkt en daarmee aan draagkracht wint. Het sociaal
domein beslaat ten slotte de helft van de begroting.
Participatie/ FermWerk
Begeleiding Dichtbij: Woerdens Model wordt gekenmerkt door cirkels. De binnenste cirkel
heeft de inwoner/gezin is het middelpunt.
In de eerste cirkel werken organisaties uit de 0e en 1e lijn met elkaar samen. In de eerste
cirkel wordt ervan uitgegaan dat er financieel-administratieve expertise aanwezig is als
voorliggende voorziening.
Ferm Werk wordt gezien als de maatwerk-organisatie voor inkomenverstrekking. Er is voor
gekozen Ferm Werk, in de tweede cirkel rondom de inwoner/het gezin te plaatsen.
Bij een groep langdurig werklozen is sprake van meervoudige en veelal langdurige
problematiek op meerdere leefgebieden. Schotten en het betrokken zijn van verschillende
partijen werken belemmerd bij een succesvolle ondersteuning. Procesregie waarbij zorg en
steun geboden wordt op verschillende leefgebieden zal hierbij een positief effect hebben.
Voor de problematiek rondom participatie van statushouders geldt dit ook.
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Jeugd
Over het JOW-traject (Jeugd-Onderwijs–Werk) heeft tussen de vele betrokken partijen
veelvuldig overleg plaatsgevonden met een gering resultaat en geen besluitvorming.
Het project JOW bevindt zich in een “door-ontwikkelfase”. In de kadernotitie wordt een
Jeugdteam geschetst voor inwoners van 0 tot 18 jaar en een Wmo-team voor inwoners van
18 jaar tot 100+. Het jeugdteam geeft advies en begeleiding aan ouders en jongeren tot 18
jaar. Het Wmo-team geeft advies en begeleiding voor 18 plus in de breedte van de Wmo.
De gemeente is met een aantal huisartsen in gesprek over verwijzingen naar de JGGZ.
Met een aantal huisartsenpraktijken wordt de pilot Praktijk Ondersteuners Huisartsen (POH)
gestart. De discussie over de HuisArtsenPost (HAP) loopt.
Werk en Inkomen
De kerngroep Werk en Inkomen heeft gesprekken gevoerd en onderzoek gedaan naar de
problematiek rondom “thuiszitters” of vroegtijdige schoolverlaters. Uit het onderzoek blijkt
dat het moeilijk is om vast te stellen hoeveel jongeren er thuis zitten en dat er onderscheid
gemaakt moet worden tussen leerplichtige thuiszitters en niet leerplichtige thuiszitters. In
2015 is met alle relevante partijen hiervoor een convenant gesloten en zijn er veel
gesprekken gevoerd. Alle energie die in de problematiek van thuiszitten wordt gestoken,
verdient veel meer aandacht dan nu het geval is. Het is noodzakelijk dat er een
doorzettingsmacht komt binnen de gemeente die partijen verplicht tot resultaten.
De PR heeft ervoor gekozen over de “thuiszitters” geen advies te geven maar hierover een
brief te schrijven naar B&W.
Door de PR wordt ten aanzien van het aan werk helpen van mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt bij werkgevers een positieve houding ervaren. Zij organiseren eigen scholing
en opvallend is dat geen cliënten van Ferm Werk hierbij betrokken zijn. Ferm Werk
organiseert zelf kort durende scholingstrajecten die nauwelijks een vervolg krijgen.
Het contact tussen werkgevers en Ferm Werk wordt door beide verschillend ervaren. De rol
van Ferm Werk in het kader van inclusie en Iedereen doet mee moet van de grond komen en
bij werkgevers bekend worden. Verschillende dagbestedingen blijken bezig om mensen te
werven. Een gezamenlijke aanpak is gewenst.
Klijnsma gelden.
Opgemerkt wordt dat de “Klijnsma gelden 2018” bestemd voor kinderen die in armoede
leven maar gedeeltelijk hieraan zijn besteed. Een deel van de gelden is aan de algemene
middelen toegevoegd.
Wethouder Brecht zegt dat de mogelijkheid bestaat om dit te herijken en alsnog te besteden
aan armoedebestrijding onder kinderen.
Het overleg met de wethouders wordt afgesloten met de conclusie dat het een zinvolle
avond was. Belangrijk is om elkaar te weten te vinden en open met elkaar over actuele
onderwerpen te spreken, naast het kwartaaloverleg en overleg met de beleidsambtenaren
over specifieke onderwerpen. We zullen de hiërarchisch en inhoudelijke
verantwoordelijkheden hierbij goed in het oog houdend.
2. Concept Vergaderplanning 2019
De voorgestelde data 2019 worden akkoord bevonden en vastgesteld.
3. Verslag van de vergadering d.d. 13 september 2018
Blz 1, punt 3. Niet Dunya maar de Participatieraad en Welzijn Woerden werken een actie uit
voor de mantelzorgdag waarbij het gaat om bewustwording.
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Blz. 2, punt 3. Klijnsma wijzigen in Klijnsma gelden
Het verslag wordt vastgesteld.
De actielijst wordt doorgenomen en aangepast.
4. Rondvraag
Het acties om het kernteam Jeugd te versterken worden voortgezet.
In de uitwerking van het coalitieakkoord worden alle subsidies op nul gezet en opnieuw
toebedeeld. Gesproken wordt over het opvragen van het overzicht met huidige
subsidieverdeling. Omdat meer belang wordt geacht aan de effecten van beleid en de balans
daarin wordt hiertoe niet besloten.
Eén van de Pr-leden is betrokken bij het vrijwilligersbeleid en zegt dat het Maatjesproject
niet meer gesubsidieerd wordt en vrijwiligerswerk wordt.
5. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid

3

