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Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 12 juni 2019 

Aanwezig:   Rob Kotvis (voorzitter), Ineke Alsem, (penningmeester), Wim Agterof, Arjen 

Beekman, Kauthar Bouazzati, Andrée van Emst, Cok Hoogerbrugge, Corrie 

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

verslag). 

Afwezig:  Ton Eijkenaar (secretaris), Foppe ten Hoor 

Gasten:          Suzanne v.d. Gein, gemeente Woerden bij agendapunten 1 en 2 

Younuusis El Atrach. voorzitter van Dunya. bij agendapunt 3 

 

 

1. Openingen vaststellen van de agenda 

 De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. 

 De agenda wordt akkoord bevonden.  

 

2. Maatschappelijke Agenda 2019 – 2022 Sociaal Domein  

Update van de stand van zaken van de projecten / beleidsprioriteiten door Suzanne v.d. 

Gein van de gemeente Woerden. 

Aan de hand van een presentatie (bijgaand) geeft Suzanne een toelichting op de stand van 

zaken. Met het rapport De Staat van Woerden is de basis gelegd voor het Sociaal Domein.  

Op 9 mei zijn de kaders van de Maatschappelijk Agenda 2019-2022 Sociaal Domein 

vastgesteld door gemeenteraad. De raad wil betrokken blijven bij de verdere uitwerking en 

het besluitvormingsproces. 

Het college heeft geen extra geld beschikbaar gesteld voor het participatiebudget vanaf 

2020. De begrotingsfout van 1,3 miljoen euro maakt het nog extra lastig. 

Op 13 juni is portefeuille overleg inkoop Jeugd en Wmo - Inkoop samen met Stichtse Vecht, 

De Ronde Venen, Montfoort en Oudewater. 

Met Ferm Wijzer is een start gemaakt o.a. door een tweewekelijks overleg met de 

consulenten en het gezamenlijk voeren van gesprekken met cliënten. 

Buurtwerkers zijn gestart en worden gefaseerd ingezet in verschillende wijken en dorpen. 

De opdracht aan Buurtwerk is om een team van goed samenwerkende buurtverbinders in de 

wijken en dorpen te realiseren en vrijwilligersgroepen te ondersteunen.  

Veel van de beleidsprioriteiten hangen nauw samen.  

 

3. Dunya coacht een aantal jongeren. Uitleg over de werkwijze door Youunis El Atrach,  

voorzitter en medeoprichter van Dunya.  

Aan de hand van een presentatie (bijgaand) vertelt Youunis over de activiteiten van Dunya,    

Vanwege merkbare polarisatie in de samenleving is in 2006 een groep van 5 vrienden 

begonnen met kleurrijk zaalvoetbal voor jongeren met verschillende etnische achtergronden.  

Van 2010 tot 2018 is huiswerkbegeleiding Plus+ gegeven aan brugklassers. Dit is 

uitgebouwd naar verschillende andere groepen. De huiswerkbegeleiding is gestopt omdat de 

groep te groot werd en er onvoldoende begeleiders beschikbaar waren. 
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Er wordt aandacht besteed aan het wegwerken van huiswerkachterstanden en het verder 

ontwikkelen van sociale vaardigheden. De jongeren worden gekoppeld aan een coach, de 

gevoerde gesprekken worden vastgelegd en de ouders committeren zich aan het traject.   

In de afgelopen jaren zijn jaarlijks ruim 135 jongeren wekelijks begeleid.  

Vanaf 2014 loopt Futsal Plus+, dit betreft wekelijkse zaalvoetbalavonden met jongeren  

maandelijkse thema-avond en worden Nederlandse taallessen voor vrouwen op leeftijd 

gegeven. Alle activiteiten worden door vrijwilligers gedaan. De gemeente is nauwelijks 

betrokken.  

Dunya Academy is een pilot van januari tot en met juni 2019 waar trainingen worden 

gegeven o.a. op het gebied van storytelling, discussiëren & debatteren, mindfulness, 

zelfreflectie, toneel ,plannen & organiseren.  

Uitgangspunten zijn:  

Focuss  Gericht op het ontdekken van kwaliteiten en talenten.  

Future  Gericht op het verder ontwikkelen van deze talenten en het focussen op belangrijke 

ontwikkelingen in de toekomst.  

Vitality  Gericht op de fysieke en mentale gezondheid vanwege het aanreiken van 

handvatten om zo het maximale uit jezelf te kunnen halen. 

Vanwege het succes van de Dunya-activiteiten wordt er over nagedacht het concept in de 

markt te zetten, daarbij rekening houdend dat het meestal om minder financieel 

draagkrachtige gezinnen gaat.  

De Participatieraad ziet een aantal raakvlakken met Coach4You.  

In het kader van armoede- en preventiebeleid zou contact met de gemeente wenselijk zijn. 

De PR (W&I) ) zal dit meenemen in het reguliere contact.  

 

4. Planning implementatie maatschappelijke agenda Sociaal Beleid 

Invoering casemanagement (Begeleiding Dichtbij),  A. van Emst 

Inkoop en Wonen met Zorg, R. Kotvis 

Sociaal Werken in de Wijk, I. Alsem en K. Bouazzati 

Versterking voorliggende veld/herijking subsidies, F. ten Hoor en W. Agterof 

Groei, ontwikkeling en leren,  A. Beekman en K. Bouazzati 

Maatschappelijke ondersteuning en betrokkenheid, C. Middelkoop 

Werk en Inkomen/Participatie, W. Agterof en F. ten Hoor 

Gezondheid en bewegen (in zover dit voor de PR relevant is), T. Eijkenaar 

 

5. Voortgang vanuit Kernteams  

Zorg. Uit de plannen van de gemeente blijkt dat er veel verantwoordelijkheid bij 

vrijwilligers komt te liggen. Na de zomer wordt het voorliggende veld en het risico van 

overbelasting hiervan opgepakt. 

 

Afgesproken wordt dat deze zomer gekeken wordt of er een kandidaat opvolger is voor het 

vetrekkende kernteamlid Zorg. Zo niet dan zal na de zomer een advertentie worden 

geplaatst.  

 

Jeugd. Het kernteam is compleet en enthousiast. Kernteamleden zijn met buurtwerk 

meegelopen en hebben inzicht gekregen in de  successen en in dingen die beter en anders 

kunnen. Een verslag van de observaties volgt.  

Met organisaties die met thuis- en bankzitters (speerpunt) te maken hebben is contact.  

 

Werk en inkomen. Aandachtspunten zijn armoedebeleid en schuldhulpverlening. 
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Naar aanleiding van het verslag van de bijeenkomsten met de gemeente in het kader van de 

subsidieherijking wordt opgemerkt dat het er vooral om gaat dat de gemeente de 

organisaties in hun kracht zet. De grote diversiteit aan organisaties met verschillende visies 

maken het interessant om te volgen hoe de gemeente hiermee omgaat. 

 

6. Ingekomen stukken en uitnodigingen 

De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.  

 

Vaststelling verslag vergadering d.d. 9 mei 2019  

 Blz. 1, punt 2.  Naar aanleiding van de tekst wordt opgemerkt dat in tegenstelling tot wat is 

.gezegd nieuwe organisaties wel worden meegenomen in de subsidieherijking.  

 

 Blz. 2, punt 4. “Met de gemeente is gesproken over beschermd wonen.” Wijzigen in  

 Met W. Tiedeman van de gemeente wordt gesproken over beschermd wonen.  

 Specifieke woonvormen blijken belemmerd te worden door regelgeving. Meerdere  

 informatiebijeenkomsten over de woonvisie volgen 

 

 Het verslag wordt met inachtneming van de wijzigingen vastgesteld.   

 

7. Actielijst Participatieraad stand van zaken    

 De actielijst wordt doorgenomen en aangepast.        

 

8. Rondvraag 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

 9. Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid. 

 

 
.  
 


