Speerpunten Participatieraad Woerden
De Participatieraad heeft voor de komende jaren 2018 en verder haar speerpunten herijkt.
Wij zijn ons terdege bewust dat het volgen van alle ontwikkelingen binnen het sociaal domein
onze aandacht behoeft. Maar onder andere op basis van de programmabegroting 2018-2021
zullen wij ons specifiek gaan richten op de volgende onderwerpen;
Zorg
-

Onafhankelijke cliëntondersteuning blijft onverminderd een speerpunt. Dit is een
voorbeeld van een speerpunt wat de drie aandachtsgebieden overstijgt. De gemeente
Woerden heeft in het afgelopen jaar een aantal belangrijke aanzetten gegeven voor een
adequate onafhankelijke cliëntondersteuning. We zullen de verdere invoering hiervan
positief kritisch blijven volgen.

-

Ondersteuning van kwetsbare burgers:
- Verbetering samenwerking tussen professionals en vrijwilligers. Een belangrijke
rol is hierbij weggelegd voor de “ambassadeur” vrijwilligers bij de gemeente
Woerden en Welzijn Woerden.
- De ondersteuning van mantelzorgers. Hiervoor zal meer aandacht moeten komen
in de komende jaren met een terugtredende overheid en de wens van de burger
langer zelfstandig thuis te wonen.
- Er leven vragen rond de dagbesteding waar kwetsbare burgers naar toe kunnen.
De kerngroep Zorg zal dit in 2018 gaan inventariseren en waar nodig
aanbevelingen doen.

-

Beschermd wonen is een ingewikkeld dossier voor de gemeente Woerden, en niet alleen
voor Woerden. Op dit moment wordt deze gemeentelijke taak door de Stad Utrecht
uitgevoerd namens de omringende gemeenten. In de komende jaren zal deze taak worden
overgeheveld naar de gemeente Woerden. We zullen deze ontwikkelingen op de voet
volgen en waar mogelijk meedenken over oplossingen.

Werk & Inkomen
-

1

Jongeren – Onderwijs – Werk (JOW) gelden de volgende aandachtspunten: (zie ook
speerpunt jeugd)
- De Thuiszitters < 18 jaar (geschat in Woerden 200 à 300 jongeren);
- De Schoolverlaters 18 jaar zonder verdere opleiding;
- De Terugvallers uit ROC/MBO> 18 jaar;
- De groep bijstandsgerechtigden.

-

Armoedebestrijding, met als aandachtspunten:
- Maatjes projecten financiële huishouding;
- Het aantal inwoners afhankelijk van de voedselbank;
- De armoede bij kinderen.

-

Toeleiding naar werk heeft als bijzonder aandachtspunt de afstemming scholing, bij – en
omscholing in het kader van re-integratie.

Jeugd
-

Het voorkomen van thuiszitters (preventie)
Geen bestaande thuiszitters meer. Iedereen heeft recht op (passend) onderwijs.

-

Wachtlijsten jeugdzorg naar 0.

-

Meer greep op verwijspatronen van huisartsen.
Voorkomen onnodige medicalisering en te grote onnodige instroom bij jeugd ggz.
Stimuleren van praktijkondersteuners.

-

Toeleiding van jongeren (18+) naar opleiding, werk en zelfstandigheid.
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