Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 17 mei 2018

Aanwezig:

Afwezig:
Gasten:

Rob Kotvis (voorzitter), Ton Eijkenaar (secretaris), Ineke Alsem, (penningmeester),
Wim Agterof, Andrée van Emst, Cok Hoogerbrugge, Corrie Middelkoop-Wielink,
Ria Zock-van Eck, (ambtelijk ondersteuner, samensteller verslag).
Arjen Beekman, Theo Kemper.
Leen Mulckhuyse, Coach4You Ronde Venen, Norbert Teunissen en Middelkoop,
Coach 4You Woerden bij agendapunten 1 en 2, Suzanne van der Gein, gemeente
Woerden bij agendapunten 1 t.m.3

1. Opening door de voorzitter met een woord van welkom, speciaal aan de gasten die aanwezig
zijn. Alle aanwezigen stellen zich kort voor.
2. Gesprek over Coach4You met Gilde Woerden en Gilde Ronde Venen
Aan de hand van presentaties (bijlage) wordt de Woerdense stand van zaken van
Coach4You geschetst door de heren Teunissen en Middelkoop. De heer Mulckhuyse vertelt
over de werkwijze in De Ronde Venen (bijlage).
Binnen jeugdzorg zijn veel partijen en aanbieders die zich richten op jongeren. Een coach is
geen hulpverlener maar een stabiele factor die niet bedreigend is en maximaal 18 maanden
een uur in de week speciaal voor de jongere beschikbaar is om een steuntje in de rug te
geven gedurende het laatste basisschooljaar en het eerste halfjaar voortgezet onderwijs.
Hulpverleners zijn er voor de zorgvragen, coaches zijn er om het kind in zijn kracht te
zetten. Ouders blijven verantwoordelijk.
De daadwerkelijk start in Woerden wordt in september verwacht, een goed moment aan het
begin van het nieuwe schooljaar. De verwachting is dat vooral ouderen zich als coach zullen
melden. In de Ronde Venen loopt Coah4You al negen jaar. De meeste coaches zijn tussen
de 30 en 50 jaar en coachen een uur in de week.
Het coaching traject wordt altijd formeel beëindigd. In de praktijk blijkt dat de coaches veel
voldoening halen uit het coachen en jongeren het waarderen. Dat blijkt uit uitnodigen van
coaches bij belangrijke gebeurtenissen later in het leven van de jongeren.
Binnen De Rode Venen is ook een coachingproject voor jongeren van veertien tot
vijfentwintig jaar. Het coachen van deze groep is lastiger omdat zij hiervoor minder open
staan.
3. Bijpraten over opgave gestuurd werken en een update Staat van Woerden door Suzanne van
der Gein.
Nu de coalitie nog niet is gevormd is er een beleidsluwe periode binnen de gemeente waarin
wordt nagedacht over nieuw beleid. Met een aantal sheets (bijgaand) worden de
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ontwikkeling van het Sociaal Domein en de input voor het formuleren van nieuwe
beleidsdoelstellingen geschetst. Aan de hand van een opgaveboom worden wekelijks binnen
de gemeentelijke teams prioriteiten gesteld, concrete acties benoemd en prestatieafspraken
gemaakt. Eén van de beleidsdoestellingen is opgave gestuurd werken aan maatschappelijk
vraagstukken in opgaveteams bestaande uit gemeente en maatschappelijke partners. Met
maatschappelijke partners zullen afspraken worden gemaakt, aansluitend bij de vraag.
Activiteiten en diensten worden anders georganiserd, meer stimulerend, faciliterend en
ondersteunend. Een overgang van systeemdenken naar mensdenken.
Accommodaties in wijken en dorpen worden multifunctioneel en toegankelijk voor iedereen
waar bewonersinitiatieven worden ondersteund. Met Welzijn Woerden wordt een versnelling
gemaakt in veranderen van de werkwijze. Niet Woerden Welzijn zal meer worden
gefinancierd maar de diensten die geleverd worden. Welzijn Woerden staat er achter de
veranderingen en verhuist van de Rembrandtlaan naar De Plint.
In dorpen en wijken worden sessie georganiseerd om samen met inwoners en andere partijen
op te trekken in dit proces.
Het is afwachten hoe de nieuwe coalitie reageert op de plannen.
Op 2 juli van 17.00-19.30 is er een brede sessie met maatschappelijke partijen voor
formuleren nieuw beleid op basis van de update van de Staat van Woerden. Dit is de start
voor de begroting 2019.
De PR wordt hiervoor uitgenodigd en gevraagd om met de uitkomst aan de slag te gaan.
4. Terugblik op inspraakmoment PR coalitieakkoord op 1 mei 2018
Er is over diverse onderwerpen gesproken.
De recente speerpuntennotitie van de Participatie is onder de aandacht gebracht.
5. Voortgang vanuit de Kernteams
Zorg. Over de verschillende activiteiten waaronder een gesprek met Welzijn Woerden,
Mantelzorgcompliment, Projectplan “Taal in Woerden” is verslaglegging gedaan.
Met de gemeente wordt contact opgenomen over het verzoek om bij te praten met de PR,
Welzijn Woerden en Kwadraad over de regieondersteuning.
Jeugd.
De aankondiging van de wijziging beleidsregels Jeugdhulpverlening wordt door het
kernteam opgepakt.
Werk en inkomen.
Het kernteam Werk en Inkomen voert samen met Jeugd gesprekken over jeugd, onderwijs
en problemen met aansluiting bij de samenleving.
6. Vaststelling verslag PR-vergadering d.d. 11 april 2018
De PCOB bijeenkomst over wonen was informatief. Duidelijk werd dat veel mensen
“scheef” wonen. Dit heeft er ook mee te maken dat als mensen zouden willen verhuizen zij
duurder uit zijn omdat zij dan boven de huursubsidiegrens komen.
.
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Rondvraag
Het dagelijks bestuur kijkt wat de nieuwe wet Bescherming persoonsgegevens voor de PR
betekent.

Gewezen wordt op een rapport van de ombudsman, Zorgen voor burgers. Onderzoek naar
knelpunten bij toegang tot de zorg.
https://www.nationaleombudsman.nl/onderzoeken/2018030-zorgen-voor-burgersonderzoek-naar-knelpunten-bij-de-toegang-tot-zorg
Uit de pers blijkt dat er veel problemen zijn met de pgb’s. Als dit voor Woerden ook geldt
zal dit uit De staat van Woerden blijken.
De reactie van de Participatieraad op de update van De staat van Woerden zal dit in het
zomerreces vallen. Dan zal er schriftelijk aan de leden worden gevraagd hierop te reageren.
8.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid.

