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Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 13 februari  2019 

Aanwezig:   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). 

Gasten:  Suzanne van de Gein, Nanda de Ridder en Alex van Pelt beleidsambtenaren van de  

gemeente Woerden bij agendapunten 1 en 2 

Afwezig: Theo Kemper 

 

 

1. Openingen vaststellen van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. 

De agenda wordt akkoord bevonden.  

 

2. Maatschappelijke agenda 

De Maatschappelijke Agenda wordt themagericht en in groepjes besproken waarbij de 

specialist van de gemeente aansluit.  

Het Implementatieplan Begeleiding Dichtbij wordt binnenkort afgerond en komt in de 

volgende PR-vergadering aan de orde. Dit plan gaat over de uitvoering en komt niet in de 

gemeenteraad aan de orde.  

 

Visie, Algemene Uitgangspunten, Beleidsprioriteiten en de Thema’s van de Maatschappelijk 

Agenda worden in groepjes met de beleidsambtenaren besproken. Daarna komen de 

bevindingen kort plenair aan de orde. Afgesproken wordt dat de beleidsambtenaren de 

inbreng van de Participtieraad in een matrix verwerken en aan de Participatieraad voorleggen 

(bijlage).  

Daarna wordt door de PR een advies opgesteld dat via een schriftelijke ronde voor 

verzending met de PR-leden wordt afgestemd. Het advies zal met een reactie van de 

beleidsambtenaren worden gebruikt voor het collegevoorstel. 

 

3. Werkwijze PR  

Aan de hand van een notitie van de voorzitter en de Hannie van Leeuwenlezing van 9 

november 2018 “Anders Kijken” door Janny Bakker-Klein, voorzitter Raad van Bestuur 

Movisie, wordt kort gesproken over werkwijzen die verdieping in de werkwijze van de PR 

kan brengen. 

Meedoen, meedenken en meebeslissen door bespreken van exemplarische praktijkverhalen 

en uitnodigen van deskundigen kunnen daarbij helpen. Daarbij mag de PR geen 

klachtenbureau worden. De werkwijze PR wordt in een volgende vergadering opnieuw 

geagendeerd. 
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4. Verslag van de vergadering d.d. 9 januari 2019 

Het verslag wordt vastgesteld.  

 

5. Actielijst januari 2019 

De lijst wordt doorgenomen en aangepast.  

 

6. Rondvraag en mededelingen 

Met Kwadraad en Welzijn Woerden is gesproken over ontwikkelingen rondom 

Onafhankelijke Cliëntondersteuning. Binnenkort komt hierover een Rib. 

Afgesproken is dat Kwadraad over Onafhankelijke Cliëntondersteuning in april of mei een 

presentatie geeft aan de PR.   

 

Voor invulling van de vacature in de kerngroep Jeugd is een kandidaat. Er zal een 

sollicitatiegesprek plaatsvinden en bij een positieve uitkomst volgt de voordracht.  

 

Uit een gesprek van de kerngroep Jeugd met twee buurtwerkers o.a. over de positieve 

samenwerking met de gemeente is afgesproken om een keer mee te lopen met de 

buurtwerkers.  

 

Met Dunya is gesproken over het coachen, trainen en inspireren van jongeren wat zij doen, 

vooral in de periode van overgang van basis naar voortgezet onderwijs.  Zij bieden 

trainingen, workshops, masterclasses en coaching aan jongeren uit alle lagen van de 

bevolking. Onderzocht wordt of hun succesvolle model grootschalig uitgerold kan worden 

 

10. Sluiting  

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

 

 


