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Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 12 februari 2020  

 

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

Wim Agterof, Arjen Beekman, Kauthar Bouazzati, Jaap Burggraaf, Foppe ten Hoor, 

Corrie Middelkoop-Wielink, Ria Zock-van Eck, (ambtelijk ondersteuner, 

samensteller verslag).  

Gasten:   Wethouder George.Becht, Vanessa Walraven bij agendapunt 1 en 2 

Suzanne v.d. Gein, Erie Haak en Pepijn v.d. Burgt van de gemeente Woerden bij 

agendapunt 2 en 3    

   

  

1. Opening en vaststellen van de agenda  

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.  

De nieuwe leden van de Participatieraad stellen zich voor aan de 

wethouder.  

De agenda wordt akkoord bevonden.   
 

2. Gesprek met wethouder G. Becht 

Brief van de Raad  over Armoedebeleid en ziektekostenverzekering d.d. 4 december 2019 en 

de reactie van de gemeente hierop. 

In de reactie van de gemeente staat dat “Ondanks dat armoedebestrijding hoog op de agenda 

staat bij de landelijke overheid, is hiervoor geen extra budget opgenomen in het 

Gemeentefonds. Verhoging van de tegemoetkoming in de ziektekosten zorgt ervoor dat de 

begrotingen van Ferm Werk en gemeenten niet sluitend zijn.”  

 

Opgemerkt wordt dat geld vanuit het Gemeentefonds niet is geoormerkt. De gemeente 

maakt de keuze in de besteding hiervan.  

Bij Ferm Werk was de afgelopen jaren sprake van onderbesteding van gelden. De ruimte 

was er om voor deze gelden een besteding te zoeken, bijv. in het kader van 

armoedebestrijding en dit niet terug te laten vloeien naar de gemeentekas. Momenteel vindt 

een strategische heroriëntatie plaats, ook op het gebied armoedebeleid. Verhoging van de 

tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering is een gemakkelijke en effectieve manier om 

iets voor deze groep te doen.  

 

De wethouder zegt dat de begroting van Ferm Werk een begroting is binnen de gemeente en 

die moet kloppen. Begrotingen van Ferm Werk klopten historisch gezien niet altijd en nu 

wordt hierop stevig gestuurd. De begroting gemeenschappelijk regeling sluit nu beter aan.  

Verhoging van de tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering betekent een stijging van 

de gemeentebegroting. Ambtelijk en bestuurlijk is hiervoor niet gekozen en het besluit is 

wat het is. In vergelijking andere gemeente doet Woerden het op dit gebied niet slecht, 

alhoewel er relatief weinig gebruik gemaakt wordt van regelingen door mensen in de 

bijstand en werkenden met laag inkomen. Belangrijk is om hieraan bekendheid te geven.  
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Advies Concept Kaderbrief Ferm Werk.  

In de brief wordt gesteld dat voor mensen met een afstand tot arbeidsmarkt en dikwijls in 

een complex situatie, de omstandigheden niet zijn verbeterd. Voor velen van hen geldt niet 

het door de gemeente gevoerde motto “Iedereen doet mee”. Het doel is economische 

participatie voor iedereen, maar wat is reëel. Intern is er ruim aandacht voor inclusie, naar 

buiten toe, naar de burger, minder.  

Er is gebrek aan ontvangende partijen. Werkgevers kennen Ferm Werk te weinig en zijn niet 

enthousiast om mee te doen met Ferm Werk. Ferm Werk is nog veel met zichzelf bezig.  

Afdwingen door de gemeente bij werkgevers kan niet, wel het laten zien dat er iets 

tegenover staat en dat het ook gaat om een moreel apel.  

De in de afgelopen jaren gestelde doelen zijn niet gehaald. Twaalf tot vijftien procent van de 

cliënten vindt na verloop van tijd een baan, maar meestal vanuit het eigen netwerk. Politieke 

keuzes zijn nodig om stappen te maken om de gestelde doelen te halen.  

 

De wethouder zegt dat Inclusie integraal onderdeel is van de werkwijze van alle afdelingen 

binnen de organisatie  

De uitvoeringsorganisatie Ferm Wijzer heeft te maken heeft met vier gemeenten. Die 

kunnen niet allemaal iets anders willen en dat vraagt soms om concessies te doen.  

Vanuit de gemeente is er regelmatig contact met werkgevers en wordt veel uitleg gegeven. 

Bedrijven worden benaderd en organisaties betrokken o.a. door een werkgeversservicepunt 

vanuit Ferm Werk. 

In het cliëntenbestand zit veel dynamiek. De historische afname uitkeringsgerechtigden is 

met een vertragende factor zichtbaar. Mensen die een betaalde baan vinden, veelal parttime, 

blijven dikwijls afhankelijk van een (aanvullende) uitkering.  

 

De directeur sociaal domein ad interim is aangesteld. Het kernteam werk en inkomen heeft 

in het verleden gesprekken gevoerd over het vooraf onderzoeken van kwaliteiten van 

medewerkers om (nieuwe) functies in de veranderende organisatie uit te voeren.  

Nu blijkt op basis van ervaringen als medewerkers niet de juiste competenties hebben en 

niet op de juiste plek zitten, waardoor er sprake is van kapitaalvernietiging in het 

personeelsbeleid.  

Het signaal over de hoge overheadskosten sociaal domein wordt herkend en is onderdeel 

van de strategische heroriëntatie. 

 

Het open gesprek wordt door de wethouder en de Participatieraad gewaardeerd. 

Afgesproken wordt om hieraan frequenter een vervolg te geven.  

 

3. Voortgang Maatschappelijke Agenda 2019-2022  

Mijlpalenplanning maatschappelijke agenda Sociaal Domein 2020 

De participatieraad wordt door de beleidsambtenaren bij de onderwerpen betrokken.  

 

Case management aan de hand van drie casussen (zie bijlage) 

De uitvoeringsagenda loopt. De casussen van vanavond komen uit de oefengroep en worden 

ook aan de gemeenteraad voorgelegd. De Gemeeneraad wil graag resultaat zien terwijl 

casemanagement nog maar kort in praktijk wordt gebracht. Over het effect op de kosten kan 

nog niets worden gezegd.  

 

Van loketfunctie naar casemanagement: Casussen Jeugd- en Gezinteam en Sociaal Team. 

Bij hulpvragen Jeugd- en gezin wordt een actieve rol van de school gevraagd en minder van 

Woerden Wijzer. De praktijkondersteuner huisarts (poh) zal meer betrokken worden, de 
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huisarts minder. Bij drie huisartsen is een poh succesvol actief. Dit aantal zal, ook 

afhankelijk van het budget, uitgebreid worden.  

Bij piketdienst heeft een inwoner contact met de medewerker van de gemeente die dienst 

heeft. Later wordt de cliënt toegewezen aan een vaste aanspreekpunt. De aanpak moet 

vooral aansluiten bij wat de inwoner wil. Bij start van de casus wordt een handtekening 

gezet onder het ondersteuningsplan of onder het aanvraagformulier.  

Casemanagement heeft invloed op inkoop. Uit de vraag zal blijken welke zorgaanbieders het 

goed en welke minder. Verwacht wordt dat lang niet van de diensten van alle aanbieders 

gebruik zal worden gemaakt.   

Achter casemanagement hangt een aantal projecten die in de loop van het jaar worden 

uitgewerkt, o.a. communicatie. Burgers mogen geen last ondervinden van de nieuwe 

werkwijze maar merken dat zij er beter van worden.   

Het voorliggende veld wordt belangrijker waarbij overwaardering voorkomen moet worden.  

Dit vraagt een andere benadering.  

  

Afgesproken wordt vanuit de gemeente te laten weten waarover en wanneer de 

Participatieraad benaderd wordt over casemanagement. 

 

4. Voortgang vanuit Kernteams 

Zorg.  Afspraken zijn gemaakt over werkbezoeken. T.z.t. volgen de verslagen. 

 

Werk en Inkomen.  

De aanpak rondom onderzoek naar de activiteiten van Ferm Werk gericht op de inburgering 

van statushouders in de afgelopen jaren komt volgende keer terug. 

 

Jeugd. Afspraken zijn gemaakt voor bezoeken en gesprekken o.a. met het Futura College. 

 

5. Ingekomen stukken en uitnodigingen a.d.h.v. actueel overzicht 

De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.  

   

6. Vaststelling verslag vergadering d.d. 9 januari 2020    

Blz. 3, punt 4 de laatste zin vervalt. 

       

7. Actielijst Participatieraad 

Wordt doorgenomen en aangepast.  

 

8. Rondvraag  

Afgesproken wordt dat de informatie over de vraag van de gemeente aan de PR om 

betrokken te zijn bij communicatie over werken in de wijk naar de PR-leden wordt gestuurd. 

Degenen die hieraan willen meedoen geven dit door het secretariaat.  

 

9. Sluiting   

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor de aanwezigheid.   

 
 
 
 
 


