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Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 20 april 2017 

 

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

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

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

verslag) 

Gast: Suzanne van de Gein van de gemeente Woerden bij de agendapunten 1 en 2 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.  

De agenda wordt vastgesteld. 
 

2. Domein-/jaarplan 2017 team sociaal beleid 

Toelichting door Suzanne van de Gein van de gemeente Woerden. Het jaarplan is een door 

de raad vastgesteld intern planningsdocument. De matrix geeft inzicht in de komende 

adviesaanvragen en in de onderwerpen waarbij de PR wordt betrokken. De onderwerpen  

hebben een connectie met de raadsvergaderingen en gemeenteraadsverkiezingen. Het 

jaarplan betreft zowel uitvoering als beleid en omvat niet alle domeinen. De medewerkers 

van Woerden Wijzer, het keukentafelgesprek, beschermd wonen en Ferm Werk zijn niet in 

het plan opgenomen. Jeugd heeft betrekking op verschillende domeinen. Het plan heeft laten 

zien dat er een capaciteit tekort is van 6 FTE hetgeen gevolgen heeft voor de snelheid van 

afhandeling van zaken. Het team wordt wel uitgebreid. 

 

De oplegger bij het jaarplan wordt doorgenomen en de onderwerpen worden gekoppeld aan 

de verschillende PR-leden.  

Over Integraal armoedebeleid heeft de PR advies uitgebracht. Armoedebeleid heeft ook  

betrekking op de Eigen bijdragen, chronische zieken en gehandicapten.  

De PR wordt voor de adviesaanvraag Regieondersteuning desgewenst betrokken en 

geïnformeerd. Regie ondersteuning heeft vooral betrekking op complexe situaties, 

onafhankelijk cliëntondersteuning is vooral op verzoek van de burger. Regieondersteuning 

wordt verleend door Welzijn Woerden en Kwadraad. 

 

De gemeente gaat bij de Brede evaluatie sociaal domein werken met story telling en 

ervaringen van burgers en er wordt een analyse gemaakt van de gemeente. De focus komt op 

de cliënt te liggen en niet op het administratief/financiële aspect.  

 

Volgende week is het concept plan van aanpak Inclusie beschikbaar. Voor 16 mei of 22 juni, 

afhankelijk van de voortgang van het stuk, wordt advies gevraagd. 

 

Vacature kerngroep Jeugd 

De PR heeft 3 reacties op de vacature kerngroep jeugd ontvangen. De sollicitatiecommissie 

gaat deze beoordelen. Vanuit de gemeente wordt gekeken of er nog mogelijkheden zijn om 

kandidaten te werven. 
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3. Voortgang vanuit de kernteams 

Zorg. Zorg gaat in gesprek met de gemeente over de concept notitie Beschermd Wonen.  

 

Gebruikers blijken de website van Woerden Wijzer nog steeds ingewikkeld te vinden. Aan 

de inwoners wordt gevraagd zelf een vragenlijst in te vullen waarna aan de hand van de 

vragenlijst het keukentafelgesprek plaatsvindt. Mensen zullen afhaken en tussen de wal en 

het schip vallen. 

 

Op 9 mei is er met de gemeente een gesprek over de NIO-ambassadeur. De pilot loopt tot 

september. De wethouder lijkt de NIO ambassadeur te willen handhaven.   

Met zorgaanbieders is overleg over de inzet van vrijwilligers vanuit vrijwilligersorganisaties 

binnen de zorginstellingen en de budgettaire gevolgen hiervan.  

Nagegaan wordt of via de NIO-ambassadeur bij de gemeente vrijwilligers gerekruteerd 

kunnen worden. 

 

Het aantal uren hulpverlening door de Vierstroom aan cliënten in ’t Oude Land is 

verminderd. Over de gevolgen hiervan komen verschillende berichten binnen. Deze worden 

in eerste instantie via de geëigende weg opgepakt en indien gewenst zal de PR actie 

ondernemen.  

 

Jeugd. In het overleg voortgang JOW is gesproken over het hebben van een coach. Er zijn 

zoveel organisaties en loketten op het vlak van onderwijs, werk en zorg dat een coach voor 

de jongere de continuïteit in het traject kan waarborgen. JOW is het hiermee eens. Er zijn al  

stappen gemaakt in het voorkomen van ‘gaten’ tussen instanties. Er wordt beter 

samengewerkt en er is een integraal systeem van melding dat ervoor zorgt dat geen jongeren 

buiten beeld blijven. Almere heeft veel ervaring met de jongerenproblematiek. Het gesprek 

wordt vervolgd. 

 

Ferm Werk geeft voorlichting op de praktijkschool over zaken die jongeren tussen 18 en 23 

jaar, onderweg van onderwijs naar werk, tegenkomen. Jongeren moeten eerst 4 weken werk 

zoeken. Daarna gaat Ferm Werk de mogelijkheden met ze bekijken. Als jongeren zich niet 

melden bij Ferm Werk raken zij buiten beeld en vallen overal buiten ook buiten het JOW-

project. Jongeren zijn vanaf 21 jaar financieel onafhankelijk van de ouders. De gemeente 

stuurt schriftelijke informatie naar jongeren die thuis wonen en waarvan de ouders niet 

weten dat zij ondersteuning krijgen. 

 

Jeugdpunt en de brede aanpak Jeugdpreventie 2016 worden door de gemeente geëvalueerd. 

Voor het jongerenplatform wordt een alternatief gezocht in de vorm van een Lagerhuis.  

Woerden Inclusie bevindt zich in de afrondende fase. Er zijn ideeën opgedaan om toe te 

voegen aan wat er al is. Onafhankelijke coaches met doorzettingsmacht zijn nodig om dit tot 

een succes te maken. Tijdens de bijeenkomst bleek dat Stimulans een project uitrolt met 

coaches die totaal inzicht hebben in de situatie van jongeren en ondersteuning geven.  

 

De vacature binnen de kerngroep jeugd maakt het lastig om het contact met de achterban te 

houden. Aan de leden van de kerngroep wordt gevraagd om hierin een rol te spelen. 

 

De bijeenkomst over het Adviestraject Gemeenten in 3D Raad voor het Openbaar Bestuur  

op 27 maart heeft geen nieuwe inzichten opgeleverd. 
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Werk en inkomen. Het uitgebrachte advies over Armoede is behandeld in de raad en er zijn 

amendementen aangekondigd.  

 De werkgroep Werk en Inkomen oriënteert zicht op een nieuw onderwerp. 

  

 

In een landelijk congres voor cliëntenraden is gesproken over het leggen van de focus op de 

wortels van onderwerpen en niet op dat wat boven het maaiveld uitkomt. Belangrijk is naar 

de achterban/partijen te gaan om hun standpunt te horen en dat in adviezen verwerken. De 

PR heeft de functie van luis in de pels waarbij casuïstiek, geen incidenten, belangrijk zijn 

om knelpunten te laten zien of oplossingen te bieden.  

 

4. Verzilver uw gemeente 

De in het document vermelde punten hebben ook betrekking op de Woerdense samenleving 

en hebben raakvlakken met de speerpunten van de Participatieraad.  

Afgesproken wordt dat de secretaris een brief opstelt voor gemeenteraadsleden met daarin 

de visie van de PR ten aanzien van de punten en het verzoek om de punten te toetsen aan de 

partijprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen.  

Ook de speerpuntenlijst van de PR zal aan de hand hiervan getoetst worden.  

 

5. Vaststelling van het verslag en de actielijst van de vergadering van 16 maart 2017 

Het verslag wordt vastgesteld.  

 

6. Rondvraag en sluiting 

De jaarvergadering van Zegveld Zorgt is goed bezocht. In de afgelopen jaar waren er 76 

casussen.  

Afgesproken wordt de coördinator van Zegveld Zorgt voor een volgende vergadering uit te 

nodigen.  

 

Er wordt gewezen naar een interview met de voorzitter van de Participatieraad in 

Woerdense courant van 19 april 2017.  

 

Opgemerkt wordt dat er een gerechtelijke uitspaak is over het werkgeverschap van PGB-

houders zijn. Wordt in het kwartaaloverleg besproken.  

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun  

aanwezigheid. 

 


