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Uitgangspunten voor participatie van (kwetsbare) inwoners in Woerden 
 
Alle inwoners van de gemeente Woerden hebben het recht om volwaardig mee te doen aan de 
samenleving.  Aldus de missie van de Participatieraad.  
 

De Participatieraad ziet er daarom op toe dat het beleid van de gemeente Woerden en de uitvoering 

van dit beleid er op gericht is dat de zelfredzaamheid en participatie van burgers gestimuleerd wordt 

en waar nodig ondersteund en dat structuren en netwerken van en door burgers die deze 

zelfredzaamheid mede ondersteunen, optimaal worden gefaciliteerd.  

 

De Participatieraad vervult een proactieve rol, adviseert (ook op eigen initiatief) en signaleert 

wanneer er omstandigheden zijn die participatie van (kwetsbare) burgers belemmeren.  

 

De Participatieraad heeft een aantal speerpunten benoemd waar ze zich de komende jaren op gaat 

richten:  

- Een soepele overgang naar volwassenheid van de kwetsbare groep 18-plussers, met name 

gericht op toeleiding naar onderwijs, zorg, werk en samenleving. 

- Bevorderen van de implementatie van een inclusieve samenleving waarin ook mensen met 

een beperking, van welke aard ook, actief mee kunnen doen d.m.v. werk, vrijwilligerswerk, 

dagbesteding ed. 

- Vroegtijdige signalering van belemmerende en bevorderende factoren voor participatie. 

- Het verankeren van onafhankelijke cliëntondersteuning. 

- Aandacht voor mantelzorg, ook de verbindingen met vrijwilligerswerk en professionals. 

- Het opheffen van schotten tussen wetten Wmo, jeugd en participatie, omdat deze een 

belemmering vormen voor maatwerk. 

- Het bevorderen van een integrale aanpak tussen de nulde, 1e, 2e en 3e lijn. 

- Woerden Wijzer als een laagdrempelige, integrale en cliëntgerichte eerste opvang voor 

vragen en het organiseren van (toegang tot) ondersteuning. 

- Privacy: waarborg voor het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. 

 

Hoe gaat de Participatieraad zich hierop richten, welke uitgangspunten hanteert zij hierbij? Deze 

algemene uitgangspunten, gericht op het bevorderen van participatie voor iedereen, gezien vanuit 

het perspectief van (kwetsbare) burgers, zijn een kapstok voor verdere uitwerking naar de specifieke 

thema ‘s.  Ook kan een expliciete formulering van onze uitgangspunten bijdragen aan de profilering 

van de Participatieraad. 

 

Participatie voor iedereen kan alleen in een inclusieve samenleving. Dat wil zeggen een samenleving 

waarin ieder de regie heeft over het eigen leven, ieder meedoet op voet van gelijkheid, geen 

discriminatie is en geen onderscheid tussen mensen met en zonder beperking en waar ieder toegang 

heeft tot (openbare) voorzieningen.  
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In een aantal uitgangspunten vatten wij samen wat dit betekent voor het beleid en de situatie in 

Woerden: 

  

1. Ieder individu is autonoom en heeft de vrijheid zelf keuzes te maken.  

2. Iedereen heeft gelijke kansen, er is geen sprake van discriminatie, ook niet op basis van een 

beperking. 

3.  Ieder individu is in staat om, naar vermogen, volledig te participeren, dan wel ziet (met 

eventuele ondersteuning) de mogelijkheden daartoe voor zichzelf.    

4. Voor kinderen en jongeren geldt dat zij zich veilig en gesteund weten en dat hun rechten 

beschermd zijn.  

5. Werk en opleiding zijn toegankelijk en bereikbaar voor mensen met een beperking, zowel 

qua begeleiding als fysieke toegankelijkheid en aangepast lesmateriaal en 

werkomstandigheden. 

6. De mate van toegankelijkheid van openbare voorzieningen, wonen en werk, als onderdeel 

van een inclusieve samenleving, is een continu aandachtspunt. 

7.  Mensen met een ondersteuningsvraag (of ouders als het om kinderen gaat) worden expliciet 

betrokken bij het beleid betreffend  het sociaal domein en ook bij het geschikt en 

toegankelijk maken van voorzieningen; zij weten als geen ander waar de drempels in de 

samenleving zitten. 

8. Zowel de toegang tot ondersteuning en zorg, alsook de uitvoering daarvan worden  zo 

integraal mogelijk georganiseerd, zodat betrokken partijen geen last hebben van regeldruk 

en bureaucratie.  

9. De persoonlijke levenssfeer en privacy van mensen wordt gewaarborgd en prioriteit is bij 

afspraken over informatie-uitwisseling tussen instanties en hulpverleners. 

 

De Participatieraad beoordeelt het beleid van de gemeente aan de hand van deze uitgangspunten.  

Voor de specifieke speerpunten (zoals hierboven genoemd) geldt dat deze punten specifiek kunnen 

worden aangevuld en uitgewerkt.   
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