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Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 21 januari 2016 

  

Aanwezig:   Rob Kotvis (voorzitter), Ton Eijkenaar, (secretaris), Anne Berkheij 

Wim Agterof, Cok Hoogerbrugge, Corrie Middelkoop-Wielink, Nely Sieffers,  

Ria Zock-van Eck, (ambtelijk ondersteuner, samensteller verslag)  

Gemeente:  Yolan Koster, wethouder en Nanda de Ridder bij agendapunt 2 

 

Afwezig met kennisgeving: Ineke Alsem (penningmeester), Andrée van Emst 

 

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Bespreken van het Visiedocument 2016-2017 van de Participatieraad met wethouder Yolan 

Koster en Nanda de Ridder. 

De voorzitter geeft een korte uiteenzetting over de totstandkoming van het Visiedocument 

en de achterliggende gedachten. 

 

De wethouder zegt bewondering te hebben voor de compacte weergave van de visie van de 

Participatieraad. De wrijving bij de start van de Participatieraad, begin 2015, heeft glans 

opgeleverd.  

 

Opmerkingen van de wethouder op de tekst. 

Volgens de missie moeten burgers kunnen rekenen op ondersteuning als de zelfredzaamheid 

in gevaar komt. Zelfredzaamheid is belangrijk, maar zelfredzaam zijn betekent niet dat 

mensen autonoom zijn en de baas zijn over hun eigen leven. 

Uitgangspunt bij de strategische doelen is dat de ondersteuningsvraag de basis is en niet het 

beleid. Het gaat er niet om de ondersteuningsvraag centraal te stellen maar het leven van 

inwoners. Het ondersteuningsplan dient om inzicht te krijgen of dit het leven is dat een 

inwoner wil leiden, wat belemmerend is om dit vorm te geven, wat de inwoner zelf kan en 

wat van anderen nodig is. Wat wil de inwoner, wat zijn de oorzaken waardoor dit wordt 

weerhouden en wat is nodig om de dit op te lossen.  

Het verbinden van domeinen vereist integraal denken. Dit verbinden van domeinen is 

ondergeschikt aan het realiseren van wat inwoners nodig hebben.  

 

Opmerkingen van de wethouder op de inhoud: 

Mensen die gebruik maken van voorzieningen wennen aan hun situatie en willen houden 

wat ze hebben en niet veranderen omdat ze bang zijn dat te verliezen. Van de 

Participatieraad wordt verwacht initiatieven te nemen, out of the box te denken, “de boer op 

gaan” en van gebaande paden af te wijken. Er zijn veel landelijke en internationale 

initiatieven die op een ander wijzen invulling geven aan het sociaal domein en waar de 

Participatieraad informatie kan ophalen om daarvan gebruik maken.  
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Zegveld Zorgt, een zorgcoöperatie, is een voorbeeld van een dorpsinitiatief. Een initiatief 

dat de gemeente ook voor dilemma’s stelt omdat de invulling niet altijd congruent is aan het 

beleid. De Participatieraad wordt uitgenodigd om zich ook over dit soort dilemma’s te 

buigen.  

 

De voorzitter zegt dat de Participatieraad ambitieus is maar gaat ook uit van de realiteit. Er 

worden stappen gemaakt, verbindingen gelegd, bijeenkomsten belegd, afspraken gemaakt en 

de contacten worden uitgebreid, ook d.m.v. social media. De Participatieraad is een raad met 

vrijwilligers met een beperkte beschikbare tijd. De Raad wil kwaliteit leveren, moet keuzes 

maken en prioriteiten stellen. Dat kan ook betekenen dat besloten wordt om dingen niet te 

doen.  

 

De voorzitter bedankt de wethouder voor het constructieve gesprek. 

 

Activiteiten/projectenoverzicht van de gemeente 

Contacten met de huisartsen. Bij een aantal huisartspraktijk zal gevraagd worden naar 

ervaringen over de integrale toegang van WoerdenWijzer.  

 

Zorginkoop. Afgesproken wordt dat de Inkoopinstructie t.b.v. de afspraak op 26 januari naar 

de betrokken PR-leden wordt gestuurd.  

 

De visie t.a.v. mensen met psychiatrische aandoeningen is gewijzigd met als gevolg een 

vermindering van het aantal beschikbare bedden. Er wordt een pilot gestart om de gevolgen 

hiervan te monitoren. 

 

Voor de uitvoering van de onafhankelijke cliëntondersteuning wordt in 2016 met vijf 

personen gestart voor de periode van een jaar.  

 

In 2016 wordt het beleidsplan Sociaal Domein geëvalueerd. Aan de Participatieraad wordt 

t.z.t. hierover advies gevraagd.  

 

3. Mededelingen 

Het concept van de publieksversie van het visiedocument van de Participatieraad wordt nog 

een keer onder de loep genomen. Daarna worden het originele document en de 

publieksversie op de website gezet. 

    

4. Voortgang vanuit Kernteams 

Zorg.  

Met Buurtzorg en Careyn worden gesprekken gevoerd om inzicht te krijgen in de 

zorgverlening van beide, de transparantie en de wijze waarop Woerden Wijzer hiermee 

omgaat. 

 

Bij de gemeente wordt navraag gedaan over de mogelijkheid van het uitvoeren van een 

enquête over toegankelijkheid. 

  

 Jeugd 

Op verschillende manieren en via verschillende ingangen wordt geprobeerd contact te 

leggen met jeugdgroepen. 

 

Op 15 februari is de dialoogbijeenkomst Jeugdzorg. De voorzitter opent deze bijeenkomst.  
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Aan Woerden Wijzer zijn vragen gesteld, met name over IPGB. Dit is ook een landelijk 

aandachtspunt. Als dit niet op orde is, heeft dit consequenties voor de gemeente. 
 

Op 28 januari is een bijeenkomst met het Futura College.  

 

Over knelpunten die te maken hebben met de sociaal makelaars is contact met de 

verantwoordelijk leidinggevenden. 
 

Werk en Inkomen.  

Het uitgebrachte advies over het beleid Werk en Inkomen is positief ontvangen.  

 

Er wordt contact gezocht met de Voedselbank.  

 

De regeling Chronisch zieken en gehandicapten is niet altijd duidelijk en veroorzaakt in 

sommige gevallen problemen. 

    

5. Voorstel aanpak uitwerking Visiedocument 2016-2017  

Afgesproken wordt dat voorzitter, penningmeester en secretaris met alle kerngroepen een 

afspraak maken om tot een werkplan te komen. 

  

6. Ingekomen stukken  

De stukken worden voor kennisgeving aangenomen, 

  

7. Vaststelling verslag vergadering d.d. 17 december 2015 

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

8. Actielijst Participatieraad stand van zaken 

De lijst wordt doorgenomen en aangepast. 

      

9. Rondvraag 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

10. Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


