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Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 17 november 2016 

 

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

Wim Agterof, Anne Berkheij, Andrée van Emst, Cok Hoogerbrugge, Corrie 

Middelkoop-Wielink, Nely Sieffers, Ria Zock-van Eck, (ambtelijk ondersteuner, 

samensteller verslag) 

. 

 

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.  

De agenda wordt vastgesteld. 

 

2. Voortgang vanuit de kernteams  

Zorg. Vanuit Platform31 is een taskforce gestart met een aantal partijen om te inventariseren 

wat mensen met ernstige psychiatrische aandoening het meest nodig hebben aan zorg en 

ondersteuning. 

De aangestelde NIO-ambassadeur is hierbij betrokken.  

 

Er komen steeds meer signalen over huisvestingsproblematiek bij starters en ouderen. Om 

de signaleerde problematiek gefundeerd aan te pakken wordt afgesproken dat er een 

inventarisatie wordt gemaakt van door de bij de kerngroepen gesignaleerde knelpunten.  

 

De organisatie van het mantelzorgcompliment zou beter kunnen. Mantelzorgers geven 

zichzelf niet op voor het compliment en het zou informeler georganiseerd kunnen worden. 

Afgesproken wordt dat er contact wordt opgenomen met Welzijn Woerden over de 

organisatie van het mantelzorgcompliment en de wijze waarop met het beschikbare bestand 

waarin mantelzorgers zijn geregistreerd wordt omgegaan.  

 

Jeugd. Het met de gemeente gevoerde gesprek over de cliëntondersteuning heeft nog geen 

vervolg gekregen. Niet bekend is of de pilot met het vouchersysteem wordt verlengd.  

Opgemerkt wordt dat er veel pilots geëvalueerd zullen worden en dat dit vooral gebeurd met 

medewerkers maar niet met cliënten.  

 

Met de wethouder is gesproken over (het gebrek aan) integraliteit en kwaliteit en of de 

sociaal makelaars voldoende beroepsmatig toegerust zijn voor de problematiek in complexe 

gezinnen met kinderen. Wordt de norm van verantwoorde werkverdeling toegepast? Praktijk 

en beleid blijken te verschillen.  

De gemeente zal zich buigen over de vraag hoe de beroepsmatige inbedding is geregeld van 

de sociaal makelaars. Als deze niet HBO zijn opgeleid, op welke manier is de vakkennis en 

beroepsmatige kwaliteit dan geborgd?  

Wethouder heeft gevraagd om casuïstiek en er zal een vervolg afspraak worden gemaakt. 
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Woerden Wijzer werkt vanwege het afschalen van zorg en de snelheid van zorgverlening 

samen met Zeker Onze Zorg. Dit zijn ZZP-zorgprofessional die als intermediair werken en 

ingezet worden voor het geven van overbruggingszorg. Omdat het kader waarbinnen zij 

werken onduidelijk is zal hiernaar navraag worden gedaan.  

 

In een gesprek met de gemeente over de uitkomst van de bijeenkomst Jeugdpreventie in mei 

bleek dat dit onderwerp is overgenomen door andere medewerkers. Geconcludeerd is dat 

voor het hieraan een vervolg geven geen gebruik is gemaakt van het momentum. Er is nu 

een nieuwe start gemaakt met de nieuwe medewerkers en gekeken wordt naar welke 

thema’s opgepakt worden. Afgesproken is de bijeenkomst Jeugdpreventie iedere twee jaar te 

herhalen. Een voorstel van de gemeente wordt verwacht. 

 

Werk en inkomen.  

Gesproken is over een experiment in de Ronde Venen om bijstandgerechtigden aan 

vrijwilligerswerk te helpen. Hievoor zijn 20 kandidaten geselecteerd aan de hand van een 

profiel opgesteld door Handje Helpen. Acht kandidaten bleven na screening over. Deze 

hebben trainingen aangeboden gekregen en er zijn uiteindelijk 5 kandidaten geplaatst, de 

meeste bij Handje Helpen, de overige bij andere vrijwilligersorganisaties. 

 

Met WIJ 3.0/ Kwintes is een gesprek geweest over begeleiding van mensen met een ggz 

achtergrond van arbeidsmatige dagbesteding en naar werk op basis van hun uitkering. Er 

zijn 60-80 mensen actief voor één of meerdere dagdelen. De uitstroom is ongeveer 10%.  

Het contact met Ferm Werk verloopt stroef  

 

De gesprekken van de kerngroep Werk en Inkomen met verschillende organisaties worden 

binnenkort afgerond met een gesprek met Welzijn Woerden.  

De rapportage over de bevindingen in het afgelopen half jaar wordt met contactambtenaar 

besproken. Daarna wordt de rapportage aan de PR voorgelegd.  

De bezoekverslagen worden naar de leden van de Participatieraad gestuurd. 

 

De cliëntenraad van Ferm Werk is in gesprek met het bestuur van Ferm Werk over een 

aantal knelpunten o.a. jongeren. 

 

De Participatieraad is door de gemeente niet betrokken bij de wijziging verordening 

Participatie, Werk en Inkomen naar aanleiding van een uitgevoerde evaluatie. Dit gaat om 

een gemeenschappelijke regeling met Bodegraven en Montfoort en Oudewater.  

Er is een concept advies opgesteld. Besloten wordt dit advies naar het College en de Raad te 

sturen zodat dit op 22 november bij de behandeling meegenomen kan worden.  

 

Verslagen overleg wethouder en beleidsambtenaren. 

Op initiatief van de gemeente is er in oktober 2016 een gesprek gevoerd met 

beleidsambtenaren en in november 2016 met de wethouder Koster over het proces met 

betrekking tot de totstandkoming van het advies Quick scan sociaal domein. De gemeente 

was verrast door het advies van de Participatieraad. Er zullen afspraken gemaakt worden 

over de communicatie, de afstemming en het proces rondom beleidsstukken, het actueel 

houden van de gemeentelijke agenda en een kwartaaloverleg tussen de gemeente en de 

Participatieraad.  

 

Gesproken is over de training voor medewerkers van Woerden Wijzer over de benadering 

van het sociaal domein op basis van de presentiemethode. Hieraan zou de Participatieraad 

kunnen meedoen.  
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De Participatieraad beraadt zich over een training waarin het gaat over de consequenties van 

de transitie van het sociaal domein en het hebben van een overall blik.  

 

3. Verslag van de studiereis naar Zweden in maart 2016 

Uit het verslag blijkt dat in Zweden succesvol met vouchers wordt gewerkt. 

De vouchers zijn gebonden aan gescreende aanbieders waardoor de kwaliteit van zorg en 

ondersteuning is gewaarborgd. De overheid is actief, creëert randvoorwaarden en faciliteert. 

Per stadsdeel wordt hieraan een eigen invulling gegeven en is er sprake van maatwerk. De 

cliënt heeft de regie. 

 

4. Ingekomen stukken 

De Participatieraad zal een aantal bijeenkomsten van het proeftraject van Cumulus 

bijwonen. 

 

5. Verslag en de actielijst van de vergadering d.d. 13 oktober 2016  

Het verslag wordt vastgesteld, de actielijst wordt aangepast.  

 

6. Rondvraag 

Afgesproken wordt een overzicht van de door de Participatie uitgebrachte adviezen te 

maken en de follow-up te checken.   

 

Vanuit een bijeenkomst met participatieraden uit de regio kan geconcludeerd worden dat de 

PRW het goed doet. Er wordt gestructureerd gewerkt en het UW Ouderplatform blijkt een 

brug te zijn naar de gemeente toe.  
 

7. De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 

 

 


